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Reactie op 'Hetsimulerenvangrondwaterstromingmet spreadsheet;
enkele voorbeelden'*

Als eerste ishet goed om te stellen dat de
laatste twee zinnen van het artikel van harte
onderschreven worden. Spreadsheetprogrammatuur betekent een welkome aanvulling op
de bestaande programmatuur en toepassing
dient plaats te vinden met kennis van zaken.
Gaarne willen ondergetekenden het artikel
echter in een wat breder kader plaatsen en
enkele kanttekeningen maken,daarwaar het
artikel naar onze mening onzorgvuldig
geformuleerd is.
Nadat een grondwatcrstromingsprobleem in
kwalitatieve zin geanalyseerd is,wordt het
probleem geschematiseerd en worden (soms
sterke) vereenvoudigingen geïntroduceerd.
Vervolgens kunnen analytische oplossingen
(bijvoorbeeld de pompputformule vanTheis)
danwei numerieke methoden (eindige-differentie- en elementenmethode) dankbare
instrumenten (hulpmiddelen) vormen ter
verkrijging of verruiming van de
(kwantitatieve) inzichten. Tevens kunnen ze
goede diensten bewijzen bijde beantwoording
van een specifieke, afgeleide vraagstelling.
De keuze van het toe te passen instrument
wordt daarbij bepaald door de probleemstelling en de aan het antwoord gestelde
voorwaarden.
In dit licht bezien lijkt de keuze van het
gebruik van een spreadsheet voor de
berekeningen aan het Engelse Werk te
Zwolle niet erg gelukkig. Bij de resultaten
wordt aangegeven dat de looptijd van een
waterdeeltje berekend is.Het gaat daarbij
om gemiddelde snelheden en looptijden.
Het tijdstip van beginnende doorbraak van
een verontreiniging wordt echter sterk
bepaald door de dispersieve bijdrage.
Even afgezien van het eventuele adsorptiegedrag kan dit een duidelijk eerdere
doorbraak van concentraties aan verontreinigingen betekenen, die nadelig kunnen
zijn voor het functioneren van de winning.
Een stoftransportmodel waarin deze effecten
meegenomen kunnen worden, lijkt dan ook
beter geschikt. Met dergelijke programmatuur zal de berekening van de grondwaterstroming wel degelijk mogelijk zijn en niet
meer inspanning kosten dan met het
spreadsheet. Dit in tegenstelling tot hetgeen
de auteurs suggereren.
In het algemeen kan gesteld worden dat
dergelijke 'klassieke' programmatuur qua
aanschaf en rekentijden geen belangrijke
kosten met zichmeebrengt. De tijd benodigd
voor het maken van de schematisatie en de
interpretatie van de resultaten (kosten
manuren) vergen ca.90% vande inspanning.
Voor hetzelfde type problemen zal hierin
nauwelijks verschil optreden met de
spreadsheetmodellering. Voegt men daarbij
de inspanning die bij het spreadsheet in het
bouwen van het model met de bijbehorende
* Ir. J. L. Timmer en ir. H. J. Roelofs,
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Afb. I - Oppervlakte van eenelement bijeenmdiaalsymmetrisch probleem (horizontale doorsnede).

vergelijkingen gestoken moeten worden, met
de kans op fouten daarin, dan lijkt de keuze
van een bestaand en beproefd model eerder
voor de hand liggend. De in het spreadsheet
ingevoerde vergelijkingen zijn overigens
dezelfde alswelke de kern vormen van een
eindige differentiemodel. Hetgeen destelling
dat spreadsheetmodellering een grotere
flexibiliteit zou vertonen niet zonder meer
rechtvaardigt.
In de adviespraktijk zal tevens de rekentijd
voor een aantal situaties een vrijwel onoverkomelijk probleem vormen. Uren voor
een spreadsheet op een personal computer
versusseconden voor 'klassieke' programmatuur op een minicomputer. Dit geldt met
name in de opbouwfase van de door te
rekenen schematisatie.
Onafhankelijk van de keuze van een model
vormen de wijze van probleemschematisatie,
de op te leggen randvoorwaarden en
numerieke aspecten eenwezenlijk elementin
de probleemaanpak. Met name de relatie
tussen de praktijksituatie en de modeluitkomsten vragen om deskundigheid op het
gebied van de geohydrologie en modellering.
Een gevoeligheidsanalyse omdeeffecten van
onzekerheden in parameterwaarden na te
gaan isdaarbij een eerste vereiste. De wijze
waarop de auteurs voor het Griftpark de
Afb. 2 - Opbouw vaneen verticaledoorsnede uitelementen.
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effecten van een verschuiving van de
randvoorwaarde benaderen, vormt echter
geen argument voor de (on-)juistheid van de
berekening en de gehanteerde vuistregel.
Wat in feite aangetoond wordt, is,dat bij
gelijkblijvende verlaging ter plaatse van het
scherm en een opgelegde toename van de
invloedssfeer, het te onttrekken debiet
afneemt. Gezien de opgelegde gradiëntsverandering in de potentiaal een logisch
gevolg. De bedoeling van de vuistregel is
echter, om gebaseerd op ervaring, tot een
betere overeenstemming te komen tussen
rekenresultaat en hetgeen in de praktijk kan
worden verwacht. Dit betekent dat de
vuistregel niet getoetst moet worden door
variatie van de liggingvan de modelrand,
maar door het vergelijken van het rekenresultaat met praktijkresultaten.
De wijze waarop in het artikel vervolgens
'quasi-driedimensionale stroming' berekend
wordt, lijkt ons onjuist. De berekening is
zuiver twee-dimensionaal. De auteurs
trachten een radiaalsymmetrisch probleem te
transformeren naar Cartesische coördinaten.
De hiervoor geïntroduceerde correctiefactorf
voor de voedingsrandvoorwaarde biedt
hiervoor geen oplossing en isdus onjuist.
De weg die bewandeld moet worden ishet
introduceren van tweecorrectiefactoren fjen
f2. De eerste factor heeft betrekking op de
nuttige neerslag en op het oppervlak tussen
twee verticale buurelementen. De tweede
betreft het oppervlak tussen twee horizontale
buurelementen (afb. 2).
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Merk op dat ft enf2 een functie zijn van de
straal r (afb. 1).
Indien het pakket homogeen en isotroop is
en ergeen elastischeoffreatische bergingvan
water plaatsvindt, dan luiden de continuïteitsvergelijking en de wet van Darcy (zie ook
afb. 2):
q !* A t + q 2 * A 2 + q 3 * A 3 + q 4 * A 4 = Q

Ar

qi = k*.

Ar
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Soortgelijke vergelijkingen kunnen opgesteld
worden voor q 2 ,q 3 ,q4.
Hierin is:
q = specifiek debiet
(m/dag)
O = externe onttrekking of
aanvulling
(nrVdag)
A = oppervlak
(m2)
cf> = potentiaal
(m)
k = hydraulische geleidbaarheid (m/dag)
Voor cartesische problemen geldt voor de
oppervlakken Aj:
A , = A 2 = Az *1
A 3 = A 4 = Ar *1
Merk op dat voor de breedte voor het gemak
1 (m) isgehanteerd. Voor cilindersymmetrische problemen worden A ;
aangepast volgens:
A 2 = f2 * Az
A 3 = f, * Ar
De blokgrootte speelt nietalleeneenrolinde
nauwkeurigheid van de berekeningen, maar
eveneens in de correctiefactor f2.De door de
auteurs gehanteerde correctiefactor toont
deze afhankelijkheid niet.
Ondanks de kanttekeningen die door ondergetekenden gemaakt zijn willen we nogmaals
benadrukken dat gebruik van spreadsheetprogramma's alsinstrument bij grondwaterkwantiteitsproblemen van harte onderschreven wordt. Voor situaties waarbij met
name heterogeniteit en anisotropic van de
bodem een rolspelen bijhet stromingsgedrag
biedt een 'klassiek' grondwaterstromingsprogramma echter meer voordelen.
drs. C. C. D. F. van Ree.
dr. ir. G. A. M. van Meurs.

Naschrift auteurs
De redactie van H 2 0 gaf ons de gelegenheid
ineen naschrift tereagerenopeen ingezonden
stuk van Van Ree en Van Meurs. Van deze
gelegenheid maken wijgaarne gebruik.
In ons naschrift betrekken wijtevens het
artikel van Olsthoorn in H 2 0 (20) 1987,
nr. 6.
In ons artikel hebben wijtwee voorbeelden
van gebruik van spreadsheets voor het
berekenen van grondwaterstroming gepresenteerd. Daarbij gaat het om gevallen van
bodemverontreiniging. Het eerste voorbeeld,
het Griftpark, iseen internestudiealsvervolg
op door diverse instanties uitgevoerd modelonderzoek met klassieke hulpmiddelen.
Voor een goede beoordeling van de resultaten van het spreadsheet model, zijn wij
uitgegaan van de schematisatie zoalsdie in
eerdere studies istoegepast. De hoeveelheid
te onttrekken grondwater in het Griftpark is
echter sterk afhankelijk van de plaats van de
modelrand. Dit was reden om de rand-

voorwaarden aan de modelrand anders te
formuleren en neerslag in het model op te
nemen. De wijze waarop de neerslagis
ingebracht isvanuit het beginsel van
superpositie inderdaad niet geheel correct.
Het iseen benaderende oplossing voor deze
specifieke stromingssituatie.
Olsthoorn geeft in zijn artikel aan dat voor
het Griftpark ook een spreadsheetberekening
met radiaal symmetrische stroming tot de
mogelijkheden behoort. Wij sluiten ons daar
volledig bij aan. Deze mogelijkheid isdoor
ons voor het Griftpark niet nader onderzocht.
Voor het Engelse werk hebben wij gebruik
gemaakt van radiaal symmetrische stroming
overeenkomstig de formules zoals die door
Olsthoorn in zijn artikel worden gepresenteerd. Uit ons artikel zou wellicht de indruk
kunnen worden verkregen dat de neerslagfactor fin het model isingebracht zoals
aangegeven voor het Griftpark. Op dit punt
zijn wij onvoldoende duidelijk geweest; de
neerslag isingebracht op de wijze zoals
aangegeven in de beide reacties. De reacties
vormen alszodanig een welkome aanvulling
op ons artikel.
In ons artikel hebben wijwillen aangeven
welke mogelijkheden spreadsheets in de
praktijk bieden bij grondwaterberekeningen.
Wij verheugen ons in het feit dat, getuige de
reacties, ook anderen enthousiast bezig zijn
om de gebruiksmogelijkheden van spreadsheets nader te onderzoeken. De stand van
zaken op dit moment iszeker niet zodat er
reden isom het gebruik van klassieke
programmatuur te verlaten. Wij hebben dat
ook niet willen suggereren. In dit verband
dringt zich de vraag op inwelke situaties
Olsthoorn, Van Ree en Van Meurs wel
zouden kiezen voor een spreadsheet, boven
de toepassing van klassieke programmatuur.
ir. J. L. Timmer
ir. H. J. Roelofs
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Waterkwaliteit Vechtplassen
De waterkwaliteit vande Noordhollandse
ondiepe Vechtplassen 1978-1984
(verslag van een onderzoek)
Het Zuiveringschap Amstel- en Gooiland
heeft in de periode 1978-1984 onderzoek
verricht naar de waterkwaliteit van de
ondiepe Vechtplassen in Noord-Holland.
Naast fysisch-chemisch onderzoek van
oppervlaktewater isook onderzoek gedaan
naar de samenstelling van de waterbodem en
de fytoplankton- en macrofaunagemeenschap. Van de zesonderzochte Vechtplassen
zijn er twee zeereutroof en hebben de Grote
Meer en de Bovenste Blik (Naardermeer)
een matige waterkwaliteit. De twee overige
plassen voldoen (nog) aan de gewenste
waterkwaliteit.
Enkele maatregelen ter verbetering c.q.
handhaving van de gewenste waterkwaliteit
worden besproken.
Voor nadere informatie en/of toezending van
een verslag kan contact worden opgenomen
met de heer R. B. Koeleman van het
zuiveringschap, tel.: 035 - 85 47 54, tst. 36.
Het eerste exemplaar isgratis, eventueel
volgende exemplaren kosten ƒ 20,-per stuk.

