Verblijftijden enintrekgebieden bijdewinningvangrondwater uit pakketten
met semi-spanningswater

Inleiding
Voor de bepaling van beschermingszones
rondom winplaatsen van grondwater dient
volgens de richtlijnen en aanbevelingen van
de Commissie Bescherming Waterwingebieden (CBW) uit teworden gegaan vande
verblijftijd van het grondwater in het watervoerende pakket [ 1 ]. De verblijftijd in
afdekkende, minder goed doorlatende lagen
wordt volgens de richtlijnen in de bepaling
van de beschermingszones niet verdisconteerd vanwege de grote onzekerheid in de
beschermende werking.
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Onder de in Nederland geldende
hydrologische omstandigheden leidt dit
laatste vaak tot het paradoxale resultaat dat
de beschermingszones bij freatische
winningen kleiner zijn dan bijwinningen van
(semi)-spanningswater. Alhoewel de CBW
zich dit indertijd heeft gerealiseerd iseerst nu
met de instelling van de Voorlopige
Technische Commissie Bodembescherming
(VTCB) dit probleem weer aangevat alseen
punt van nadere studie.
De vraag bij het verdisconteren van de
verblijftijd in slechtdoorlatende lagen in de
totale verblijftijd istweeledig. Ten eerste
dient aangegeven te worden hoe de
beoordeling moet plaatsvinden van de alof
niet afsluitende werking van slechtdoorlatende lagen. Ten tweede dienen rekenmethodieken beschikbaar te zijn om de
verblijftijd in de slechtdoorlatende lagen te
kwantificeren. Het onderhavige artikel
beoogt een bijdrage te leveren in het
beschikbaar komen van rekenmethodieken.
Daarnaast ishet de bedoeling dat in dit
artikel een ander aspect wordt belicht dat
wellicht in de praktijk bij de vaststelling van
beschermingszones teweinigaandacht krijgt.
Dit aspect isde locale geohydrologische
situatie die voor de vaststelling van
beschermingsgebieden gebaseerd op verblijftijden in de bodem van groot belang blijkt te
zijn. Door middel van enkele voorbeeldberekeningen zal dit laatste worden
toegelicht. De gepresenteerde berekeningsmethodiek en de voorbeelden hebben
betrekkingopeen relatief eenvoudigsysteem
met semi-spanningswater. Uitbreiding naar

meer complexe svstemen (meerdere watervoerende pakketten, gelaagdheid, puttenvelden e.d.) isbinnen zekere grenzen
mogelijk en voor een groot deel al
gerealiseerd in computerprogrammatuur.
Uitgangspunten voordeberekeningen van
verblijftijden
Bij de vaststelling van beschermingszones
wordt gebruik gemaakt van veelal summiere
gegevens. Basisvoor de vaststelling iseen
berekening van de verblijftijden van waterdeeltjes inhet watervoerende pakket waaruit
wordt onttrokken. Vaak wordt hierbij de
hulpingeroepen vanhet computerprogramma
FLOP [2. 3]. In een door het KIWA uitgevoerde evaluatie [4]blijkt voor een
steekproef van 34 winningen in 20 gevallen
deze rekenmethodiek tezijn gebruikt.
Het programmapakket isdan ook op zeer
ruime schaal verspreid en tal van instanties
zoals provinciale waterstaten, waterleidingbedrijven en ingenieursbureaus hebben de
beschikking gekregen over FLOP.
Het programma isgemakkelijk te gebruiken
en laat zich relatief eenvoudig implementeren
op diverse rekenapparaten.
Als instrument voor de berekening van
stroombanen en verblijftijden voldoet het
programma FLOP redelijk aan de behoefte.
Dezelfde rekentechniek heeft daarom ook
nu weer als basis gediend voor de beantwoording van de vraag naar rekenmethodieken voor de vaststelling van het
effect van slechtdoorlatende lagen op de
stroombanen en verblijftijden.

plaatsvinden. Er wordt gebruik gemaakt van
een cartesisch coördinaten stelsel x,y,z.
Voor de eenvoud wordt in het navolgende
aangenomen dat de natuurlijke afstroming
alleen in x-richting plaatsvindt endatook het
polderpeil alleen in x-richting lineair
verloopt, (zie afb. 1.).
De stijghoogteverandering dooreen onttrekking aan een pakket met semi-spanningswater door middel vaneenvolkomen filter in
een stationaire situatie kan beschreven
worden met de formule van de Glee.
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waarin:
(L)
s = verlaging van de stijghoogte
(LVT)
O = onttrekking (negatief)
(L 2 /T)
kH = doorlaatvermogen
(L)
}. = spreidingslengte = y k H c
(T)
c = hydraulische weerstand
\ ,en v, = de afstand van de put tot resp.
\ en y-as.
K(1 = gemodificeerde Besselfunctie
van de () e -orde.
De door deze onttrekking veroorzaakte
snelheidscomponenten in het pakket zijn:
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Afleiding vande vergelijkingen
voor semi-spanningswater
De vraag naar de beschermende werking van
afsluitende lagen heeft in eerste instantie
geleid tot de volgende probleemstelling.
Ishet mogelijk om met het FLOP-programma
als basis een rekenprogramma te schrijven
dat de berekening van stroombanen en verblijftijden mogelijk maakt van waterdeeltjes
komende vanaf het maaiveld die uiteindelijk
in het putfiltervan een onttrekking terechtkomen. In de berekening dienen de stroombanen in drie dimensies te worden vastgesteld en het effect van de reeds aanwezige
geohydrologische situatie (natuurlijke
afstroming, kwel, infiltratie) moet mede in
beschouwing worden genomen.Alsuitgangspunt wordt gekozen voor analytische
oplossingen van grondwaterstromingsproblemen die relatief gemakkelijk in FLOPprogramma's zijn te implementeren.
In het navolgende wordt gerekend met het
geval van een pakket met semi-spanningswater met aan de onderzijde een ondoorlatende basis. Boven de slechtdoorlatende
laag iseen vast polderpeil aanwezig. In het
pakket wordt aangenomen dat de verticale
ürondwaterstromintï zonder weerstand kan
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waarin:
n = porositeit van het watervoerende
pakket(-)
K, = gemodificeerde Besselfunctie van de
Ie orde.
Naast de snelheidscomponenten geïntroduceerd door de onttrekking iser verder het
snelheidsveld van de bestaande natuurlijke
grondwaterstroming. Deze wordt geacht
aanwezig te zijn in de x-richting.
Afb. I.
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Het polderpeil ca,wordt aangenomen te
variëren volgens
qp = Cx + D

en
dz
dt

Door toepassingvandewetvan Darcyen het
principe van continuïteit volgt:
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De oplossing van deze partiële differentiaalvergelijking is:
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Substitutie van de randvoorwaarden geeft:
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Het complete stelsel simultane gewone
differentiaalvergelijkingen dat de snelheid
weergeeft in het watervoerende pakket isdus:

dt
De constanten A en Bvolgen uit randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden
worden alsvolgt gekozen. Stel dat op x=Ode
grondwaterstijghoogte cf = cf0en op x= Lis
fp = f Pi-
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De snelheidscomponent ten gevolge van de
natuurlijke afstroming in x-richting isdus
dx _
dt
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De snelheidscomponent in de z-richting kan
gevonden worden doorgebruik temaken van
een benaderende oplossing die in 1976 door
Bruggeman werd gebruikt (interne
RID-rapporten). Recent heeft Strack
hierover gepubliceerd in Water Resources
Research [5].
De methode houdt in dat de DupuitForchheimer aanname blijft gelden, dusin
een verticaal heerst in het pakket dezelfde
stijghoogte, doch dat er stroming in de
verticaal optreedt zonderdatditgepaard gaat
met weerstand. Dit wilzeggendateen waterdeeltje in het watervoerende pakket door de
voeding van het pakket opdie plaatszowordt
verplaatst dat de horizontal stromingscomponenten gelijkmatig over de dikte van
het pakket worden verdeeld. Voor een
pakket met constante dikte Heneen voeding
N geldt dan:

* - & "
De voeding N laat zich schrijven alsde som
van de voeding door de slechtdoorlatende
laag ten gevolge van de onttrekking en ten
gevolge van de natuurlijke afstroming, dus:
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Met behulp van het principevan superpositie
kunnen meerdere putonttrekkingen en/of
putinfiltraties in de berekening worden
meegenomen.
De berekening van de stroombanen en
verblijftijden in de slechtdoorlatende laag
wordt uitgevoerd met de differentiaaldz
vergelijking die de verticale snelheid (—)
beschrijft. Deze differentiaalvergelijking
reduceert nu. aangezien z=H, tot:
dz
dl '
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waarin n, = porositeit van de slechtdoorlatende laag(—).
De bovenstaande vergelijkingen dienen als
basis voor een FLOP-programma waarmee
onder een aantal aannamen dus stroombanen
en verblijftijden kunnen worden berekend in
een pakket met semi-spanningswater eninde
daarbovenliggende slechtdoorlatende laag.
Toepassing vande rekenmethodiek
Met de rekenmethodiek zoals die in het
voorgaande isbeschreven kan nu een
antwoord worden gevonden op verschillende
vragen. Deze vragen hebben betrekking op:
—de invloed van diverse geo-hydrologische
parameters op de verblijftijden van waterdeeltjes;

—de invloed van de ter plaatse aanwezige
hydrologische situaties op de verblijftijden
van waterdeeltjes.
Het isduidelijk dat in werkelijke situaties
waarbij stroombanen en verblijftijden
moeten worden vastgesteld van geval tot
geval grote verschillen in geo-hydrologische
parameters en hydrologische situaties
aanwezig kunnen zijn. Het zal daarom
nauwelijks mogelijk zijn om tot een
eenvoudige, algemeen geldende vaststelling
van verblijftijden te komen met de hulp van
bijvoorbeeld grafieken of tabellen.
Vaststelling van beschermingszones opgrond
van verblijftijden moet dan ook worden
gebaseerd op ter plaatse uitgevoerd geohydrologisch onderzoek waarbij juist die
lokale situatie zeer belangrijk kan zijn.
Ten einde een en ander te verduidelijken is
een aantal voorbeeldberekeningen
uitgevoerd aan een onttrekking uit een
pakket met semi-spanningswater. De keuze
van een dergelijke onttrekking uit een
systeem met één watervoerend pakket is
arbitrair en dit geldt tevens voorde gekozen
geohydrologische parameters. Getracht is
echter om reële waarden voor de diverse
grootheden te kiezen.
De resultaten van de berekeningen zijn niet
zonder meer over te dragen naar andere
situaties. Er isechter met deze berekeningen
geprobeerd, via een soort gevoeligheidsanalyse, het belangvandiverseparameters en
de hydrologische uitgangssituatie te
kwalificeren.
De gekozen uitgangssituatie voor de
berekeningen isde volgende: In een
homogeen, isotroop watervoerend pakket
met constante dikte wordt water onttrokken
door middel van een volkomen put. Aan de
onderzijde ishet pakket begrensd door een
ondoorlatende basis en aan de bovenzijde
door een slechtdoorlatende laag met een
constante dikte en een constante
hydraulische weerstand. Boven de slechtdoorlatende laag iseen polderpeil dat lineair
in de x-richting varieert. De grondwaterstroming in het pakket die aanwezig is
voordat de onttrekking wordt gerealiseerd is
inde richtingvan dex-as.De volumestroomdichtheid van deze stroming wordt vastgelegd
door twee gemeten stijghoogten in het
watervoerende pakket, een bovenstrooms en
een benedenstrooms van de plaats van
onttrekking.
De geohydrologische uitgangssituatie wordt
voor de "standaard'berekening gekarakteriseerd door de volgende parameterwaarden:
k = 20 m/dag (doorlatendheidscoëfficiënt watervoerende pakket)
H = 50 m
(dikte pakket)
H 1 = 10 m
(dikte slechtdoorlatende
laag)
k 1 = 1x 10~2m/dag (doorlatendheids-
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Standaardsituatie kwel

coefficient slechtdoorlatende laag)
C = —lx 10"3 (helling polderpeilin
x-richting)
D = + 0,5 m (hoogte polderpeil op x=0)
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In deinfiltratiesituatie geldt:
qp0 = 4- 0.3 m (opx = 0)
1.0m ( o p x = L . L = 1.000m)
<fi.=
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(po = + 1.0 m (op x= 0)
cp L = - 0.2m ( o p x = L , L = 1.000 m)

R

25jaarslijn in watervoerendepakket
25jaarslijn aan maaiveld
R= reductiefactor = ? ' ^ =3

800

O = —3 x 106 nrVjaar (onttrekking aan het
watervoerende pakket).
De onttrekking isgesitueerd op x= 500 m.
In deze standaardsituatie is onderscheid
gemaakt tussen een vanoorsprong aanwezige
kwelsituatie eneen infiltratiesituatie. In de
kwelsituatie geldt:

Deze standaardsituaties zijn doorgerekend
met hetcomputerprogramma FLOP. De 25jaarszone voor de kwelsituatie is aangegeven
op afb. 2.Het oppervlak van deze zoneis
3,73 km 2 , waarbij alleen de verblijftijd in het
watervoerende pakket inbeschouwing is
genomen, dus volgens de richtlijnen van de
CBW. Wordt de verblijftijd tot aan maaiveld
(dat isdebovenkant van de slechtdoorlatende laag) berekend dan blijktde
25-jaars zone nog slechts een oppervlak van
1,25 km 2 tebeslaan.
Er wordt nueen reductiefactor gevonden,die
is gedefinieerd als:
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Afb. 2.

oppervlak 25 jaarszone in het
watervoerende pakket (CBW-richtlijn)
oppervlak 25 jaarszone aan het maaiveld.

In destandaardsituatie met kwel isR= 3.
In destandaardsituatie met kwel isR= 3.
Het resultaat, inhet geval van kwel, vande
oplossing in dex- en z-richting isweergegeven inhet verticale vlak door de
onttrekking in afb. 3.Als direct gevolgvan
de Dupuit - Forchheimer aanname, dat in
verticale richting weerstandloze stroming
plaatsvindt, zijn de verblijftijden van
waterdeeltjes in het watervoerende pakket
constant over de z-as. Inde afsluitende
slechtdoorlatende laag isde snelheid van het
waterdeeltje inhorizontale richting nul.
De berekening van deisochroon van 25 jaar
in het geval van infiltratie resulteert in een
oppervlak van de 25-jaarszone volgens de
CBW richtlijn van 3.1 km2.
Wordt ook de verblijftijd tot aan maaiveld
meegenomen dan reduceert deze zone tot
1,89 km 2 . Indeze specifieke situatie isdusde
reductiefactor R= 1,6.Inafb. 4zijn beide
zones weergegeven.
In afb. 5ishet resultaat, inhet geval van
infiltratie, weergegeven van de oplossing in
het verticale vlak door de onttrekking.
In deze twee standaardberekeningen waarin
alleen deoorspronkelijke geohydrologische
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Standaardsituatie infiltratie
1200

25 jaarslijn inwatervoerendepakket
25 jaarslijn aan maaiveld
B-reductiefactor=^~=1,6

situatie verschillend ismet betrekking tot
kwel en infiltratie komt almeteen het verschil
in reductiefactor naar voren. Het blijkt dat
deze voor een situatie met kwel groter isdan
in een infiltratiesituatie, hetgeen met wat
geohydrologisch inzicht uiteraard ook wel te
verwachten was.Teneinde de invloed van
diversegrootheden opde reductiefactor nate
gaan iseen aantal berekeningen uitgevoerd
waarin steeds een parameter is gewijzigd.
Zo zijn uitgaande van de standaard-kwelsituatie en de standaard-infiltratie-situatie
wijzigingen aangebracht inde volgende
grootheden
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- de grootte van de onttrekking;
- de dikte van de afsluitende slechtdoorlatende laag (de c-waarde blijft echter
constant);
- de waarde van de hydraulische weerstand
(c-waarde) van de slechtdoorlatende laag.
De resultaten van de bijbehorende berekeningen zijn in de grafieken 1,2 en
3 weergegeven. Deze grafieken worden
hierna achtereenvolgens nader bekeken.
Ingrafiek l isopde horizontale asde grootte
van de onttrekking uitgezet in miljoenen m 3
per jaar. Op de verticale asisde reductiefactor weergegeven. In deze grafiek zijn
naast de beide standaardsituaties de
resultaten van deberekeningen weergegeven
met 4,5 x 106 en 6 x 106 mVjaar. Uit deze
grafiek blijkt dat er een dalende tendens
aanwezig is in de reductiefactor bij toenemende onttrekkingsgrootte en dat voor de
kwelsituatie de reductiefactor systematisch
groter isdan voor de infiltratiesituatie.
Bovendien isde afname van de reductiefactor bij toenemende onttrekkingsgrootte
geprononceerder bij de kwelsituatie dan bij
de infiltratiesituatie.

jaar
jaar
jaar
jaar

In grafiek 2 isop de horizontale asde dikte
van de slechtdoorlatende laag uitgezet
waarbij geldt dat de c-waarde constant wordt
gehouden (1.000 dagen). Dit betekent dus
dat bij toenemende dikte van de laag de
doorlatendheid evenredig groter wordt,
immers

Afb. 5.
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Op de verticale as isde reductiefactor
uitgezet.
De resultaten van een aantal berekeningen
zijn weergegeven, waaronder de beide
standaardsituaties waarvoor geldt H ' = 10m.
Uit deze grafiek blijkt degrote invloed van de
dikte van de afsluitende laag op de reductiefactor.
In de situatie met infiltratie isvoor geringe
dikte van de afsluitende laagde reductiefactor
relatief laag. Voor dikkere afsluitende lagen
bijvoorbeeld meer dan 10m isde verblijftijd
van waterdeeltjes in deze laagechter niet te
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daarom voor onderzoek naar een systematische aanpak van het monitoringprobleem.
Daarbij moet zowel de methodiek als de
techniek van de monitoring ruime aandacht
krijgen.
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verwaarlozen. De reductiefactor kan dan
oplopen tot waarden van3à4voor lagen met
dikten variërend van ruim twintig tot ruim
dertig meter. Bij kwelsituaties isde invloed
van de dikte van de slechtdoorlatende laag
nog veel groter. Hier kan bij laagdikten van
20 tot 30 meter de reductiefactor variëren
van ongeveer 5 tot 1 1.Voor dunnere lagen
van bijvoorbeeld 5 m. isde reductiefactor
altijd nogruim 2,althansmetalsbasisde hier
gekozen standaardsituatie.
In grafiek 3 isop de horizontale asde
hydraulische weerstand van de afsluitende
laag uitgezet. Hierbij isde dikte van de laag
constant gehouden ( H ' = 10m)en de
toename van de weerstand wordt gerealiseerd
door een afnemende doorlatendheid. Op de
verticale as staat de reductiefactor R.
Ook hier is de reductiefactor voor de
kwelsituatie systematisch hoger dan in de
infiltratiesituatie. Opvallend isechter de
sterke stijging in de reductiefactor bij
toenemende weerstand van de slechtdoorlatende laag. Dit geldt inhogemate voor
de kwelsituatie, doch voor de infiltratiesituatie isde stijging ook zeker niet gering.
Met deze grafiek in de hand ishet dan ook
volkomen duidelijk waarom er grote vraagtekens geplaatst worden bijde CBW-richtlijn
dat geen rekeningmagworden gehouden met
de invloed opde verblijftijd van waterdeeltjes
door afsluitende lagen.
Conclusies
In het voorgaande isgetracht aan te tonen
indien bijeen onttrekking uiteen pakket met
semi-spanningswater sprake isvan aaneengesloten afdekkende minder goed doorlatende lagen, dat

—de lokale situatie met betrekking tot de
natuurlijke grondwaterstroming belangrijk
kan zijn voor de grootte van de verblijftijdszones aan maaiveld;
—de aanwezige geohydrologische parameters zoals c-waarden en diktes van
afsluitende lagen een belangrijke reductie
van de grootte van beschermingszones
kunnen betekenen indien wordt uitgegaan
van zonering gebaseerd op verblijftijden.
Aanbevelingen
De vaststelling van beschermingszones
rondom grondwaterwinningen zou gebaseerd
moeten worden op de geohydrologische
situatie rond deze winningen. Dit houdt in
dat bijvoorbeeld de bepaling van intrekgebieden belangrijk is.Eerst met de
onderzoeksresultaten omtrent de geohydrologische situatie in de hand iseen wel
afgewogen pakket van beschermingsmaatregelen te nemen. Het vaststellen van
verblijftijdszones is hierbij een (belangrijk)
onderdeel.
Een goede bescherming van grondwaterwinningen zal echter nodig maken dat naast
de verblijftijden ook de aard van de
potentiële verontreinigingen nader in
beschouwing wordt genomen.
Een adequate bescherming van grondwaterwinningen staat of valt echter met de
bewaking van de grondwaterkwaliteit.
De instelling van een beschermingszone
gebaseerd op 10jaar of 25 jaar verblijftijd
creëert slechts een schijnveiligheid als
verontreinigingen onopgemerkt naar de winputten kunnen stromen. Indien verontreinigingen pasworden gesignaleerd door analyse
van het gewonnen water op het pompstation
isdat 10of 25 jaar te laat. Gepleit wordt
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PAO-cursus 'Zure regen,
oorzaken en gevolgen'
In de jaren zeventig, zo'n twintigjaar na de
versterkte toeneming van industriële activiteiten, werd de verzuring van Canadese en
Scandinavische meren toegeschreven aan de
verhoogde uitstoot aan zwaveldioxide.
Een tiental jaren later,vertoonden de bossen
van Centraal Europa zorgwekkende schadebeelden, terwijl de verzuring van het oppervlaktewater zich had voortgezet.
Talrijke meningen, vermoedens en
hypothesen omtrent de oorzaak deden de
ronde: van zure regen inengezintotdrogeen
natte depositie van zuren of mogelijk zuurvormende stoffen in combinatie met fotochemische luchtverontreiniging, vervuiling
door zware metalen, onjuist beheer,
natuurlijke stressfactoren, etc.
Het proces dat gemakshalve 'zure regen'
wordt genoemd, ishet onderwerp van de
PAO-cursus 'Zure regen, oorzaken en
gevolgen' die op 28,29 mei en 5en 6juni
1986 wordt gehouden in Wageningen.
Een belangrijk accent wordt daarbij gelegd
op de effecten of gevolgen van de verzuring
en op de juridische, internationale en
beleidsmatige aspecten, die daarmee
samenhangen.
Aan de cursus kunnen 30 personen
deelnemen.
De cursuskosten bedragen ƒ 750,- per
persoon, waarbij kosten van syllabi, lunches,
diner op 29 mei, koffie/thee zijn inbegrepen.
Nadere inlichtingen eneen inschrijfformulier
zijn op verzoek verkrijgbaar bij het
Bureau PAO-LH (ing.F.Appel),tel.083708 4094/84093/84092.

