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GRONDWATER

INLEIDING

a) In een open boorgat zal bij het bereiken van een bepaalde diepte
grondwater gaan binnenstromen. Het niveau, waarop de waterspiegel
zich instelt, noemt men grondwaterstand of freatisch niveau.
b) Bij het freatisch niveau is de druk van het vocht in de bodem gelijk
aan de atmosferische druk; de vochtspanning is er nul.
Het freatisch niveau scheidt bodemvocht (met een druk kleiner dan de
atmosferische druk) van grondwater (met een druk groter dan de atmosferische).
c) Onder elk terreinpunt komt een grondwaterstand voor; tesamen vormen
deze het freatisch vlak. Dit is een isobaar vlak (vlak van gelijke
druk).
d) Grondwater, dat aan de bovenzijde begrensd wordt door een freatisch
vlak wordt freatisch water genoemd.
e) Grondwater, dat aan de bovenzijde begrensd wordt door een ondoorlatende laag, heet spanningswater. De stijghoogte van dit spanningswater (zie 4.1) kan afwijken van de hoogte van het freatisch vlak in
het bovenliggende freatische water.
De stijghoogte van spanningswater kan zelfs boven het maaiveld· komen;
het water is dan artesisch. Een artesische put, met een filter in
dergelijk artesisch water, levert dus spontaan water tot boven het
maaiveld. In de Geldersche Vallei maakt men van dergelijke artesische
putten gebruik voor het drenken van vee. Vaak is de bovenbegrenzing
voor een watervoerend pakket niet volledig ondoorlatend, maar semipermeabel. Men spreekt dan van semi-spanningswater.
f) Voorbeeld: In de Haarlemmermeerpolder komt op geringe diepte (ongeveer 1 m beneden maaiveld) freatisch grondwater voor. Dit freatische
water is van belang voor de landbouw; het wordt op peil gehouden door
een uitgebreid systeem van landbouw-drainages, sloten en poldervaar-
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ten, waarin door bemaling een vast "polderpeil" wordt gehandhaafd.
Het freatisch water bevindt zich in het doorlatende bovenste gedeelte
van een dikke holocene kleilaag.
Het diepere gedeelte van het Holoceen is een moeilijk doorlatende,
semi-permeabele laag. Daaronder komt een zeer dik en goed doorlatend
pakket Pleistocene zanden voor. Het grondwater in dit pakket is semispanningswater; de stijghoogte ervan ligt boven het polderpeil. Via
de semi-permeabele lagen treedt dus in deze polder een opwaartse waterstroming ("kwel") op (vgl. 2.e).
g) De voorraad grondwater is zeer groot: onder Nederland b.v. 750 x 10 9 m3 ,
dit is ruim 10 x de jaarlijkse Rijnafvoer, of 75 x de nuttige neerslag. De gemiddelde verblijftijd is dus 75 jaar. Een groot deel verblijft veel korter in de bodem: drainage-water enkele maanden, ondiep
grondwater enkele jaren. Diep grondwater heeft vaak zeer lange verblijftijden; zo wint het pompstation Pey (Limburg) op 120 m diepte
water van 5000 jaar oud.
h) Ouderdomsbepaling o.a. met

14 C

(natuurlijke radio-actieve koolstof-

isotoop). Zeer jong grondwater is te herkennen aan een verhoogd tritium-gehalte ( 3 H, ontstaan door atoombom-proeven in 1963-'64).
i) Onder de Sahara komen zeer grote voorraden zoet water voor; deze zijn
gevormd in vroegere regenrijkere tijden. Men is voornemens dit water
op te pompen voor bevloeiing. Omdat de aanvulling thans gering is kan
worden gesproken van "mijnbouw". Naar schatting bedraagt de voorraad
bruikbaar water 60 x 10 12 m3 : dit zou voldoende zijn voor 100.000 jaar
bij het huidige verbruik. Overigens is lang niet al dit water winbaar.
j) Grondwater stroomt van hoog naar laag. Vergeleken met open water zijn
de stroomsnelheden gering:
rivieren, kanalen, vaak 0.01 - 1 m/s
grondwater, vaak 0.01 - 1 m/d

d.i. 10 4 a 10 5 x zo klein.

k) Grondwaterstromingen kunnen gevaarlijk zijn bij storting of ondergrondse lozing van afvalstoffen. Deze kunnen via grondwaterstromingen
weer in de biosfeer geraken (via drinkwaterwinning of kwelstroming).
Men moet met deze lozingen uiterst voorzichtig zijn.
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METING VAN GRONDWATERSTANDEN (fig. I-1)

a) Open boorgaten zijn bruikbaar voor snelle oriëntatie. Blijven in klei
en veen goed in stand, maar lopen in zand dicht, ongeveer tot aan het
freatisch niveau.
b) Grondwaterstandsbuizen : geperforeerde buizen, reikend tot beneden de
laagste te verwachten waterstand. In Nederland waarnemingsnet van
± 7000 "landbouwbuizen". Gegevens berusten bij Dienst Grondwaterver-

kenning TNO (Delft).
c) Boorgaten en geperforeerde buizen zijn niet bruikbaar bij weinig doorlatende gronden of gronden met slecht doorlatende lagen, wegens:
zeer lange insteltijd in ondoorlatende grond.
mogelijkheid van verschillen over kleine vertikale afstand.
Daardoor weinig geschikt op plaatsen met gestoorde waterhuishouding
(plekken met zichtbare wateroverlast, gebieden met leemlagen in ondergrond, e.d.).
d) Open waterputten, die niet diep beneden de grondwaterstand reiken.
· Alleen betrouwbaar indien niet te veel water wordt onttrokken.
e) Op grotere diepte kan de stijghoogte van het grondwater (zie 4) afwijken van het freatisch niveau. Is de stijghoogte groter, dan kan
een opwaartse stroming tot stand komen ("kwel"), is ze lager , een
neerwaartse ("wegzijging"). Men kan deze stijghoogte van het diepe
grondwater meten door in een diepe waterafvoerende laag een filter
te plaatsen, voorzien van een dichte stijgbuis (fig. I-1, D); deze
opstelling noemt men een piëzometer (zie ook 5).
3

BODEMKUNDIGE INDICATIES

a) Landschappelijke kenmerken: aanwezigheid van veel sloten, greppels,
beekjes, wijst op hoge, afwezigheid op lage grondwaterstand.
b) Kenmerken van het bodemprofiel:
totale reductie CG-horizont: G = gley), beneden de laagste grond-
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waterstanden.
klei: donkerblauw of blauwzwart
veen: lichtbruin, aan de lucht snel verkleurend tot donkerbruin
zand: vaak moeilijk te zien, soms grijs tot blauwgrijs
afwisselend reductie em oxydatie geeft vorming van ijzer- en mangaanvlekken en -spikkels Cg-horizont) in de zone, waar periodiek
grondwater voorkomt.
c) Kenmerken zijn niet steeds betrouwbaar: zij kunnen overblijfselen
zijn van toestanden uit het verleden. Daarom steeds controle met
grondwaterstands-metingen noodzakelijk.
d) De bodemkaart van Nederland (1:50.000) geeft grondwatertrappen bepaald door relatie van bodemkundige kenmerken aan metingen (tabel
I-1)
Tabel I-1
Gt
GHG
GLG

Grondwatertrappen, onderscheiden door Stiboka

I

II

<50

50-80

III
<40
80-120

IV
>40
80-120

V
<40
>120

VI
40-80
>120

VII
> 80
>120

Toelichting: Gt : grondwatertrap van nat (I) naar droog (VII)
GHG: gemiddeld hoog grondwater cm - maaiveld
GLG: gemiddeld laag grondwater cm - maaiveld
Voorbeelden: I
II

zeer nat veengrasland; natte natuurgebieden
veengrasland, natte zandgronden, slecht ontwaterde polders

III: lage zandgronden
IV

kwelgebieden (geringe fluctuatie)

V

goed ontwaterde polders op zeeklei

VI

middelhoge zandgronden

VII: hoge zandgronden
Varianten:
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natte varianten

I , II

droge varianten

II*, III*, V*

GHG 25-40

VII*

GHG >140

n

n

GHG < 15
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De natte varianten I

n

en II

n

vindt men vooral bij natte natuurterrei-

nen. Bij de droge varianten is in de regel de ontwatering door recent
menselijk ingrijpen gewijzigd.
4

POTENTIAAL VAN GRONDWATER

4.1

Stijghoogte van grondwater

a) Op elk punt beneden het freatisch vlak heeft het grondwater een bepaalde potentiaal. Onder invloed van verschillen in potentiaal zal
een grondwaterstrom ing ontstaan, die loopt van punten met hoge naar
punten met lage potentiaal (potentiaalstrom ing).
b) Als maat voor deze potentiaal van grondwater gebruikt men in de hydrologie meestal de stijghoogte H (fig. I-2). Voor andere maatstaven
zie 4.2.
c) De stijghoogte H in een bepaald punt van de bodem (A) kan men vinden
door in A een klein filter met een dichte stijgbuis te plaatsen. De
hoogte tot waar het water in de buis stijgt is dan de stijghoogte in
A. Men kan deze uitdrukken ten opzichte van een referentievlak, b.v.
NAP.
d) De stijghoogte H is opgebouwd uit twee componenten:
de hoogte van het meetpunt A boven het referentievlak, z;
de lengte van de waterkolom in de stijgbuis, L,
zodat:

H=z + L

(m)

e) De kolom water van lengte 1 oefent in A een vloeistofdruk uit, waarvoor
geldt:
p

waarbij P

V
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V

=p

p

_2

g 1

(N m

)

of

1

=p

; (m)

wordt bepaald t.o.v. de atmosferische druk. Er geldt dus:

I-6
p
V
H =z + p g

(m)

L : lengte vloeistofkolom

(m)

_2

p : vloeistofdruk

(N m

V

_3

(kg m )

dichtheid vloeistof

p

of Pa)

_2

g : versnelling zwaartekracht (m s

)

. 2

Voorbeeld: absolute druk in A

150350 Pa (N m- )

atmosferische druk

101300 Pa (N m )

vloeistofdruk P

49050 Pa

_2

V

Als p

= 1000

_3

kg m

en g

= 9.81

_2

ms

dan is L

= 1013

= 5.00

mbar

m.

Als verder A ligt op 4,83 m boven NAP, dan is de stijghoogte:
H

= 9.83

m boven NAP.

f) De stijghoogte H is een goede maat voor de potentiaal indien g
stant en p

= constant.

= con-

Wegens deze laatste voorwaarde is H niet ge-

schikt voor meer-vloeistoffenproblemen (olie en water, zoet en zout
water). De eerste voorwaarde is met voldoende nauwkeurigheid vervuld.
Is aan beide voorwaarden voldaan, dan heeft H de volgende voordelen:
H is eenvoudig meetbaar
verschillen in H bepalen richting en sterkte van de grondwaterstroom. Voor correcties t.g.v. verschillen in zoutgehalte, zie
ook 6f.
de gradiënt van H is dimensieloos (zie 7e).
Bij het freatisch vlak is de druk van het grondwater gelijk aan de
atmosferische druk, zodat P

V

4.2

= 0,

dus H

= z.

Andere uitdrukkingen voor de potentiaal

a) In de hydrologie wordt de stijghoogte H algemeen gebruikt als maat
voor de potentiaal. In andere vakgebieden bezigt men vaak andere
grootheden.
b) De potentiaal tjJ is de potentiële energie per eenheid van massa. Hiervoor geldt:
p

tjJ = g·z +
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V

p

_1

(J kg

)
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Vergelijking met de uitdrukking voor H leert, dat $

= g·H

Op aarde kan g wel als constante worden beschouwd (de kleine verschil-

len tussen evenaar en poolstreken of tussen continent en oceaan zijn
voor ons doel wel te verwaarlozen).
c) Het druk-equivalent van de potentiaal is:
P*

= p·g·z

_2

+ p

(N m

V

Vergelijking met H leert dat P*

of Pa)

= p•g•H.

In homogeen grondwater, (waarin p overal dezelfde waarde heeft) is
dit dus een andere schrijfwijze voor H. Bij meer-vloeistoffen vraagstukken heeft men met verschillende dichtheden p te maken. Op een
grensvlak tussen twee verschillende vloeistoffen is alleen de vloeistofdruk P

V

continu (P* echter niet omdat p aan beide zijden van het

grensvlak verschilt). Het druk equivalent P* wordt vooral in de olieindustrie gebruikt als maat voor de potentiaal, omdat men in de regel
met zeer verschillende "vloeistoffen" te maken heeft: zout water, olie
en gas.
d) De "snelheidspotentiaal" cp is gedefinieerd als
cp

= k·H

2 _1

(m s

)
_1

met k: doorlatendheid van de grond

Cm s

)

Deze snelheidspotentiaal wordt veel gebruikt in mathematisch getinte
verhandelingen.
e) Stromend water bezit naast potentiële ook kinetische energie; deze
laatste komt overeen met de "snelheidshoogte"

H'

= 2v2g

(m)

Bij stromend water in kanalen of in buizen moet ook deze snelheidshoogte in rekening worden gebracht (wet van Bernouilli, zie bij hydraulica). Grondwater echter stroomt zo langzaam, dat de bijdragen
van H' te verwaarlozen is.
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5

METING VAN GRONDWATER-POTENTIALEN

(fig. I-1)

a) In de regel wordt de stijghoogte, H, bepaald. In homogeen grondwater
zijn verschillen in H een goede maat voor stroomrichting en stroomsterkte.
b) Meting in de regel met piezometer (fig. I-1, D). Waar ondoorlatende
lagen worden doorboord, moet een goede afsluiting worden aangebracht
(cement of bentoniet).
c) De insteltijd hangt af van de doorlatenbeid van de grond en van de
diameter van de buis. In kleilagen komen piezometers soms niet tot
evenwicht; men gebruikt dan waterspanningsmeters (vooral in de grondmechanica).
d) Op geringe diepte kan worden gemeten met de potentiaalsonde (fig.
I-1, E). Een holle naald met kleine openingTaan de onderzijde wordt
in de grond gestoken. De andere zijde is verbonden met een gesloten
manometer, waarvan één been uitkomt in een bakje water (referentieniveau). Als na evenwicht het peilverschil in de manometer a bedraagt,
ligt de stijghoogte.van het grondwater in het meetpuntTop a cm beneden het referentieniveau. Omdat de diameter van de manometer gering
is, is de insteltijd kort, zelfs in weinig doorlatende gronden.
6

ISOHYPSEN

a) Equipotentiaalvlakken zijn vlakken van·gelijke potentiaal. De grondwaterstroming staat loodrecht op deze vlakken (mits de grond isotroop
doorlatend is, zie 13b). Is dus de stroming hoofdzakelijk horizontaal,
dan staan deze vlakken nagenoeg loodrecht op het aardoppervlak. Men
kan de equipotentiaalvlakken dan als lijnen op een kaart weergeven en
zo het 3-dimensionale stromingspatroon vereenvoudigen tot een tweedimensionaal, van boven af waargenomen kaartbeeld (fig. I-3).
b) Horizontale stromingen komen veel voor in watervoerende pakketten,
waarvan de dikte klein is t.o.v. de horizontale afmetingen ("extended
aquifers"). Voorbeeld: Pleistoceen lagenpakket in Nederland, dikte
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200 - 300 m, horizontale afmetingen > 100 km.
Stromingen, die over grote afstanden verlopen moeten dan (nagenoeg)
horizontaal zijn.
c) Men tekent meestal lijnen van gelijke stijghoogte t.o.v. een bepaald
referentievlak (b.v. gemiddeld zeeniveau; in Nederland NAP) en verkrijgt dan z.g. isohypsenkaarten.
d) Men kan dergelijke kaarten tekenen van:
het freatisch vlak
filters op een bepaalde diepte (b.v. NAP -50 m)
filters in een bepaalde laag (b.v. Pleistoceen van W.-Nederland).
Soms zijn deze stijghoogten nagenoeg gelijk, maar meestal treden tussen verschillende lagen verschillen op, omdat in de bodem ook weinig
doorlatende lagen aanwezig zijn. Men kan dan voor elke watervoerende
laag een afzonderlijke isohypsenkaart vervaardigen.
e) Het grondwater stroomt van hoog naar laag, loodrecht op de isohypsen
(zie echter ook 13b). Een kaart daarvan geeft dus onmiddellijk de
stroomrichting van het grondwater.
f) In kustgebieden vindt men vaak zoet grondwater boven zout. Staan alle
filters op eenzelfde diepte (b.v. NAP-50 m) dan is een eenvoudige correctie voor zoutgehalte mogelijk. Verschillen in zoutgehalte geven
verschillen in dichtheid p (fig. I-4).
Druk in A is p 1g1 1 boven de atmosferische druk.
Druk in B is p 2 g1 2 boven de atmosferische druk.
Er stroomt slechts water horizontaal van A naar B als de druk in A
groter is dan de druk in B (deze redenering mag alleen gebruikt worden als A en Bop dezelfde hoogte t.o.v. NAP liggen).
Wij kunnen nu de kolomlengte 1 1 en 1 2 omrekenen tot zoetwaterlengten
1*

'

waarbij wij voor zoet water aannemen p

*
11
"_

L;

C5B/B

= 11

P1
1000

H'~

= 12

P2
1000

H2

J.

= 1000

kg/m 3 • Dan is

..,_

= z + L~, zoetwater-stijghoogte in A

* =z

*

+ 12' zoetwater-stijghoogte in B
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De gecorrigeerde stijghoogten H* worden gekarteerd. De correctie is
alleen van belang bij diep grondwater (grote lengte van de waterkolommen L) en kan bij ondiep grondwater (L < 3 m) worden verwaarloosd).
Zij mag alleen worden toegepast als de filters A en B op dezelfde
diepte staan t.o.v. NAP.
7

WET VAN DARCY

a) Darcy vond in 1856 bij metingen aan zandkolommen:
Q

Q
k

=k

i A met

i

=~

(1)

debiet

(m 3 /d)

doorlaatfactor

(m/d)

Llli: verschil in stijghoogte (verval)

(m)

L

lengte kolom

(m)

i

verhang

A

oppervlak dwarse doorsnede kolom

(m/m)
(m2)

De genoemde eenheden worden in de hydrologie het meest gebruikt.
b) De filtreersnelheid is v = ~

(m/d)

dit is een "fluxdichtheid", dat is de hoeveelheid getransporteerde
stof per eenheid van tijd en per eenheid van doorsnede. De werkelijke snelheid in de poriën van de zandkolom is groter dan de filtreersnelheid (zie h).
(1) wordt dus:

(2)

c) De richting van de grondkolom is niet van belang.
Darcy deed zijn proeven met een vertikale kolom (fig. I-6).
In M is de stijghoogte H1 .
In Nis de stijghoogte H2 .
De stroming wordt uitsluitend bepaald door Llli: dit verschil in stijghoogte is een maat voor het potentiaalverschil (4.1 en 4.2).
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d) In fig. I-5 verloopt de stroming van links naar rechts: het is ge bruikelijk deze richting positief te noemen.
In dezelfde richting neemt s toe en H af, zodat dH negatief is (s: afds
stand in de ~troomrichting, m).
Wij moeten dus schrijven:

Q = -kA dH
ds

en

(3)

V:

-k dH
ds

(4)

waarbij het minteken aangeeft, dat de stroming verloopt in een richting, tegengesteld aan de richting,_ waarin H toeneemt.
dH
e) In plaats van v = -k ds
v = -k grad H

I

V

(4)

schrijft men vaak:

of

(5)

= -k

(6)

V H is hier de gradiënt van H; deze vector-nota tie heeft voordelen
bij 2 en 3-dimension ale stroming. Het teken V heet "nabla", in USA
"del"
f) Invoering van de snelheidspo tentiaal
constante k):
V=

-k dR
ds

= _ d(kH) =
ds

d~

ds

~

= - grad

= kH (zie 4.2, d) geeft (bij

~

= - V

~

(7)

g) Afwijkingen van de wet van Darcy zijn geconstatee rd:
bij grote verhangen in zeer doorlatende media. Er treedt dan turbulentie op, waardoor Q niet meer evenredig is met het verhang i
(grind, gescheurde basalt, verkarste kalksteen).
bij kleine verhangen in weinig doorlatende klei. Er worden dan watermoleculen vastgehoude n door electrische krachten. Het water gedraagt zich dan niet meer als een visceuze vloeistof (vloeistof
van Newton), maar begint eerst boven een zekere drempelwaar de van
i te stromen (vloeistof van Bingham). In minder uitgesproken gevallen wordt de evenredighe id tussen Q en i eerst bij een zeker ver-
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hang i bereikt, maar treedt ook beneden deze waarde reeds stroming
op; deze is trager dan men uit de wet van Darcy zou verwachten.
Voor vrijwel alle toepassingen kunnen wij deze afwijkingen wel buiten
beschouwing laten.
h) De

fluxdich~heid

v die berekend wordt uit de wet van Darcy is de hoeveelheid water, die per tijdseenheid en per eenheid van doorsnede passeert.

Omdat een groot deel van die grond niet door poriën wordt ingenomen,
maar door vaste delen, moet de gemiddelde snelheid van beweging groter zijn de fluxdichtheid.
Er geldt daarbij (zie i)
u

met

= v/~

u: gemiddelde stroomsnelheid

(m/d)

v: fluxdichtheid

(m/d)

~=

fractie aan poriën in de grond

(-)

Deze gemiddelde stroomsnelheid u is ook de snelheid waarmede verontreinigingen zich verplaatsen en is daardoor van belang bij berekeningen over het transport van opgeloste stoffen.
i) Stel L: lengte kolom

(m)

A: oppervlak dwarse doorsnede

(m 2 )

dan heeft de kolom het volume LA
(m 3 )
Hiervan wordt een fractie ~ ingenomen door poriën, dus het volume aan
poriën is ~LA.
Als het debiet Q(m 3 /d) bedraagt, is de fluxdichtheid
v = Q/A
afstand
van
verplaatsing
De gemiddelde stroomsnelheid is dan
tijd nodig voor verplaatsing
of:
u

8

L = _ç_ =
= ~AL/Q
~A
~
~~=-

V

DOORLAATFACTOR k EN INTRINSIEKE DOORLATENDHEID, k.

1

a) k is de doorlaatfactor voor water van een bepaald medium. Deze wordt
bepaald door
eigenschappen van de vloeistof (viscositeit, dichtheid)
eigenschappen van het medium
(poriënvolume, poriëngrootte)
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beschrijft de eigenschappen van het
b) De intrinsieke doorlatendheid, k.,
].
medium. De grootheid is gedefinieerd door:
k.

]. .

V :

w~.,.

11

met

P* = pgz + Pv

(zie 4.2, c)

In SI eenheden is:
_1
V

filtreersnelheid of fluxdichtheid

(m·s

11

dynamische viscositeit

(kg·m

'ij

gradiënt

(m

P*

druk-equivalent voor de potentiaal

k.].

intrinsieke doorlatendheid

(kg·m
(m2)

p

dichtheid

(kg·m

g

versnelling zwaartekracht

(m·s

z

plaatshoogte

(m)

)
_1

_1

•s

)

_1

)
_2

_1

·s

)

_3

)

_2

phydr: hydrostatische druk in z
k.].
heeft dimensie van een oppervlak

)
_2

_1

(kg·m
(m2)

·s

)

c) Deze intrinsieke doorlatendheid wordt vooral gebruikt in de aardolieindustrie, waar men met "vloeistoffen" van zeer verschillende aard te
maken heeft, met grote verschilleninpen 11 (zout water, olie, gas).
d) Het verband tussen k en k.]. blijkt als volgt:

V :

k.
111. • 'i/ (pgz + Pv) =

k.

l.

p

V

• pg • 'i/ (z + pg)

=-

k . • ~ • 'ilH

].

Anderzijds is v = -k • 'ilH
zodat:
k = k.].

.~
11

_1

in m•s
k. in m2

k

l

_3

g

in kg·m
_2
in m·s

'1

in kg·m

p
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_1

p

~

1000

g

~

9.81

_1

·s

'1

0.0013 voor water van 1QOC (283 K)

'1
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e) Voor water van 10°C komt een doorlaatfactor van 1 m/etm overeen met
k. = 1.54 ~m 2
l.

= 154

_8

x 10

cm 2

= 1.54

_12

x 10

m2

= 1.54

~m 2

Ook gebruikt men soms als eenheid voor k. de Darcy:
1 Darcy

l.

= 0.9870

f) In de cultuurtechniek rekent men met de doorlaatfactor k, meestal
_l

uitgedrukt in m/d (in de grondmechanica meestal in cm·s

).

Wij gebruiken dus bij voorkeur de eenvoudige formules:

Q= k • i · A
V

9

=k

• i

dH

of Q

= -k

• A • ds

of v

= -k

• dH
ds

= -k

·'ilH

BEPALING VAN DE DOORLAATFACTOR

a) In het laboratorium volgens Darcy. In de regel doorstroomt men een
te velde gestoken grondmonster van beneden naar boven, bij klein verschil~ (fig. I-7). Het verhang is wederom i= ~/L.
In Nederland is de temperatuur van het grondwater (10°C) veel lager
dan kamertemperatuuur (20°C), zodat correctie nodig is (viscositeit
~verandert

Tabel I-2

sterk met de temperatuur: tab: I-2).
Verandering van de viscositeit
_1

t (°C)

kg m

_1

s
_3

0

1.79 x 10

5

1.57 x 10

10

1.31 x 10

15

1.14 x 10

20

1.00 x 10

25

0.89 x 10

_3

_3
_3

Berekening k 1 o uit:
1'110
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_3

~

met de temperatuur
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kt
k1o

doorlaatfactor gemeten bij t 0 e

•ho

viscositeit

bij I0°e
bij 10°e

l')t

viscositeit

bij t 0 e

doorlaatfactor

In het algemeen is de temperatuur van ondiep grondwater ongeveer gelijk aan de gemiddelde jaartemperatuur (in Nederland l0°e).
Reeds bij een gering luchtgehalte in het monster wordt de doorlatendheid veel kleiner. Het is niet eenvoudig een grondmonster luchtvrij
te krijgen en te houden.
b) Voor zanden via korrelgrootte-analyse; volgens Kozeny geldt dan:
(m/d)
k: doorlaatfactor

(m/d)

c: constante (volgens Hooghoudt c
volgens Fahmi
1'):

c

= 3200
= 3420)

viscositeit (0.0131 poise bij 10°e)

_1

U: specifiek oppervlak zand (tussen 16 en 2000

~m)

(cm

e: poriënvolume als fractie van totaal volume

(-)

d: diameter zandkorrels

(cm)

Voor zand van éénzelfde korrelgrootte is U

)

=~

Voor zand, behorende tot een fractie tussen diameter d 1 en d 2 (beide
in cm; d 2 > d 1) geldt

u

=

Een voorbeeld voor berekening geeft tabel I-3; ook is het U-cijfer
gemakkelijk te schatten.
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Tabel I-3

Berekening van het U-cijfer (specifiek oppervlak) van een

zand.
Fractie
(!Jm)
16- 50
50- 75
75-105
105-150
150-210
210-300

aandeel
%
8
12
38
30
7
5

ufractie

produkt
30
20
43
24
4
2

373
164
113
80
57
40

u = 123

100

c) Voor pleistoceen zand in Nederland geldt volgens Ernst:
k

...

58.000
u2 • A • B • C

waarbij k in m/d wordt gevonden

A, B en C zijn correctiefac toren voor sortering, afslibbare delen
(< 16 !Jm) en grind (> 2000 !Jm) (tabel I-4).

Tabel I-4
A

B

c

Correctiefa ctoren volgens Ernst

goed

= 1.5
A = 1.0

gesorteerd zand (3 topfracties > 90%)
normaal gesorteerd zand (3 topfracties ... 70%)
slecht gesorteerd zand (3 topfracties ... 55%)

A = 0.5

deeltjes < 16 !Jm:

0%

B = 1.0

2.5%

B = 0.5

5%

B

7%

B = 0.2

< 45%

c = 1.0
c = 2.0
c = 4.0

grind > 2000 J.lm:

60%
70%

A

= 0.3

d) Voor Nederlandse mariene zandgronden geeft Fahmi doorlaatfac toren
als functie van U-cijfer en lutumgehalte (fractie < 2 !Jm). Het lutumgehalte blijkt grote invloed uit te oefenen (fig. I-8).
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e) Te velde is bepaling mogelijk:
in boorgaten
met piezometers
uit pompproeven
uit isohypsenkaarte n
f) Principe van de boorgatenmethod e (Hooghoudt- Ernst): de stijgsnelheid
van de waterspiegel in een leeggepompt boorgat is een maat voor de
doorlaatfactor in de omgeving (fig. I-9 en I-10).
Voor de stijgsnelheid geldt:

k
vs

= C • Vs
=- ~
dt ·.

stijgsnelheid

(cm/s)

k

doorlaatfactor

(m/d)

y

diepte waterspiegel beneden grondwaterstand

(cm)

H

hoogte grondwaterstand boven bodem boorgat
factor, afhankelijk van:

(cm)

c

- ligging ondoorlatende laag t.o.v. bodem boorgat
- diameter boorgat, ~
- diepte bodem boorgat, H (t.o.v. freatisch vlak)
-diepte waterspiegel, y (t.o.v. freatisch vlak).
Voor

~

=6

cm en

~

=8

cm vervaardigde Ernst grafieken voor C als
functie van y en H voor twee gevallen:
bodem boorgat op ondoorlatende laag (fig. I-9)
bodem boorgat ver (> 5 ~)boven ondoorlatende laag (fig. I-10).

g) Kirkham gebruikte een piezometer: de stijgsnelheid van de waterspiegel
na leegpompen is dan een maat van de doorlaatfactor in de omgeving van
het filter (fig. I-11).
Voordelen:
doorlatenbeid van afzonderlijke lagen gemakkelijk te meten
in moerassen (water boven maaiveld) vaak de enig bruikbare methode.
Nadeel:
meting van k slechts in klein volume grond, daardoor toevallige afwijkingen groter zijn dan bij boorgatenmethod e.
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Er geldt:

of als h 1
k

= 864

~

h 2 (kleine verandering):

n R2

A• h

• V

s

k

doorlaatfactor

(m/d)

R

straal stijgbuis piezometer
tijdsverschil twee metingen

(cm)

t 2-t 1 :
h 1 ,h 2 : diepte waterspiegel beneden evenwichtstoestand op tijd tl resp. t2
= ~(hl + h2)
dh
stijgsnelheid
= dt

h
V

(s)

s

(cm)
(cm)
(cm/s)

De factor A is afhankelijk van de afmetingen van het filter (tab. I-5)
Tabel I-5 Waarden voor A (piezometermethode) bij filterlengte 1=10 cm
'/J filter

A
(cm)

'/J filter

1.5

26

4

39

8

56

2

29

5

44

9

60

2.5

32

6

48

10

64

3

34

7

52

(cm)

(cm)

A
(cm)

'/J filter

(cm)

A
(cm)

h) Uit pompproeven verkkrijgt men gegevens over een groter areaal dan
bij de voorgaande methoden.
Men slaat een bron (liefst een "volkomen put", die de watervoerende
laag geheel doorboort) en onttrekt daaraan water met bekend debiet Q.
In waarnemingstilters in de omgeving wordt de daling van het grondwater gevolgd.
Men kan aldus bepalen:
kD

=T

(m 2 /d): het produkt van dikteDen doorlatendheid k (transmissibili teit)
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c (d): de weerstand van bovenliggende, min of meer afsluitende lagen of, als deze afwezig zijn:
~

(-): het waterbergend vermogen van de grond.
Is D uit geologische gegevens bekend, dan kan de (gemiddelde) doorlatendheid k van het pakket worden berekend. In vele gevallen is het
produkt kD belangrijker dan de beide afzonderlijke factoren.
i) Soms is kD uit isohypsenkaarten te bepalen, n.l. als er geen zichtbare afvoer is. Dan is Q gelijk aan nuttige neerslag x afwaterende
oppervlakte. De eerste factor kan worden geschat uit de waterbalans,
de tweede bepaald uit de kaart.
Men kiest benedenstrooms twee geschikte isohypsen ter bepaling van
Nu kan kD worden berekend uit:
dH

Q=-kD·B·-

ds

~=·

(fig. I-13)

waarin B: de breedte van de gemeten strook ter plaatse van de benedenstroomse isohypsen.
10

DOORLAATFACTOREN

(tab. I-6)

a) Bij zand wordt de doorlatendheid vooral bepaald door de poriën tussen
de korrels. In fijn zand zijn deze kleiner dan in grof zand, zodat
fijn zand minder doorlatend is.
b) Bij klei wordt de doorlatendhei~ vooral bepaald door de structuur.
Aanwezigheid van scheuren of gangen (bioporiën) kan klei een zeer
grote doorlatendheid geven. Zijn deze macro-poriën afwezig, dan is
de doorlatendheid zeer klein, vooral in "ongerijpte" toestand of als
de klei - in de ondergrond - is samengeperst. Sommige kleien zijn in
droge toestand sterk gescheurd, maar zwellen bij bevochtiging zo sterk,
dat de scheuren zich sluiten en de klei nagenoeg ondoorlatend kan worden (knipklei, sommige montmorilloniet-kleien, kleien met veel geadsorbeerd Na).
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Tabel I-6

Doorlaatfactoren (orde van grootte)

Grondsoort

k (m/d)

klei, sterk gescheurd (Zuiderzeepolders)

10

- 100

klei, sterk doorgroeid (Suriname)
zand, grof met enig grind

>

10

10

50

zand, middelfijn (dekzand)

1

5

klei, enige poriën of scheuren

0.5

2

zand, uiterst fijn (Blokzijlzand)

0.2

0.5

licht zavel, gerijpt

0.02

0.2

klei, zeer dicht (Komklei, slechte laag)

0.005 -

0.05

klei, zeer dicht (knipklei)

<

veen, ongerijpt*

_2

10
_4

klei, slap, ongerijpt

10

klei, ongerijpt, samengeperst

10

*

0.005
10

_s

_s
_6

10

Sterk afhankelijk van de veensoort

c) Bij veen hangt de doorlatendheid sterk af van de veensoort: mosveen
is meestal weinig doorlatend, rietveen goed doorlatend.
d) Vaste gesteenten zijn zeer weinig doorlatend, tenzij scheuren of
gangen voorkomen. De meeste gesteenten vertonen barsten (diaklazen),
maar deze dragen niet veel bij aan de doorlatendheid.
Bazalt (krimpscheuren!) kan zeer doorlatend zijn. Kalksteen, indien
verkarst, is buitengewoon doorlatend (tab. I-7).
Tabel I-7

Voorbeelden van kD-waarden
kD (m ·d

Midden-Nederland, Pleistoceen (200 m dik)
Cuba, Miocene kalksteen, verkarst

C5B/B

)

5000 - 8000
100.000

I-21
Bij bazalt en verkarste kalksteen kunnen zulke grote holten aanwezig
zijn, dat turbulente stroming optreedt en de wet van Darcy niet meer
opgaat (ondergrondse rivieren in karstgebieden).

11

CONTINUÏTEIT; VERGELIJKING VAN LAPLACE

a) Waterstroming verloopt van plaatsen met hoge potentiaal (of stijghoogte) naar plaatsen met lage; de stroming is in het algemeen 3dimensionaal.
b) Stel 3 onderling richtingen x, y, z. In deze richtingen is de doorlatendheid k dezelfde; de grond is dus isotroop doorlatend verondersteld.
c) De stijghoogte H is in elk punt van de ruimte bepaald, dus
H = f(x,

y, z).

d) Volgens de wet van Darcy geldt dan:
in de x-richting

V

in de y-richting

V

in de z-richting

V

=
=
=

x

y

z

k
k
k

oH
ox
. oH
oy
oH
oz

De werkelijke grootte en richting van de fluxdichtheid v is de vectorsom:
~

V

~

= Vx

+

~

~

V

y

+ V

z

e) Wij voeren verder als vereenvoudigingen in:
grond homogeen en isotroop, dus k in alle punten en richtingen
dezelfde
beneden het freatisch vlak zijn alle poriën geheel met grondwater
gevuld; grond en water zijn omsamendrukbaar. Beneden de grondwaterstand treden dan geen veranderingen in vochtgehalte op.
f) Dan geldt voor een volume-element dx dy dz, dat de instromende hoeveelheid grondwater gelijk moet zijn aan de uitstromende hoeveelheid.
Dit leidt tot de continuïteitsvergelijking:
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In vector-notatie wordt dit geschreven als:
V • v

=0

of

div v

=0

de divergentie van v.

g) Invoering van de wet van Darcy
V

x

= _ k aH
ax

etc.

geeft

=0
of
vergelijking van Laplace
h) In vector-notatie schrijft men dit kortweg als V2 H

=0

V2 is de operator van Laplace ("nabla kwadraat").
i) Analoge uitdrukkingen gelden voor:
de potentiaal
het druk-equivalent

~k

de snelheidspotentiaal

V 2 tjs

=0

V 2 P*

=0

V2 Q>

=0

j) Veel stromingen kunnen in een plat vlak worden afgebeeld (tweedimensionale stromingen). Dan geldt

Sommige stromingen verlopen slechts in één richting (ééndimensionale
stroming), zodat

=0
k) De afvoer Q van water (het debiet) wordt gemeten in m3/s of in m3/d.
Voor tweedimensionale stromingen (die op een plat vlak afgebeeld kunnen worden) gebruikt men meestal het "tweedimensionale debiet" q in
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m2/s of m2/d. Dit is het debiet Q (m 3 /s of m3 /d) per eenhei d
van lengte (m) loodre cht op het vlak van tekeni ng.
Bij stromi ng van grondw ater naar een lange rechte drainb uis
(fig.
I-12) of sloot (fig. II-2) is dus q het debiet per m' drainof slootlengte (m 3 /d perm' lengte is m2/d).
Voor ééndim ension a+e stromi ngen loodre cht op de stroom richtin
g (b.v.
bij de stromi ngen uit fig. I-5, I-6 en I-7), kan men het debiet
Q vervangen door de fluxdi chthei d v (m/s of m/d), d.i. het debiet
per m2
doorsn ede.
12

EQUIPOTENTIALEN EN STROOMLIJNEN; TRAJECTORIËN

a) De vlakke n H = const. zijn vlakke n van gelijk e stijgh oogte
, dus ook
vlakke n van gelijk e poten tiaal. In de leer van de grondw aterstr
omingen noteer t men de stijgh oogte H meesta l als ~; de vlakke n ~
= const.
zijn dus equipo tentiaa lvlakk en (bij tweedi mensio nale stromi ng
kunnen
deze worden voorg esteld door equip otenti aallijn en).
De functi e ~ (x, y, z) is de poten tiaal functi e: elk punt met
coördi naten x, y, en z heeft een paalde stijghoogte~ (of H).
b) Loodre cht op de equipo tentiaa lvlakk en staan de stroom lijnen
. Bij tweedimen sionale stromi ng kan men deze stroom lijnen nummeren (b.v.
van
0-100%; wiskun digen nummeren meesta l van 0 tot 2 n).
De lijnen~= consta nt, zijn de stroom lijnen (fig. I-12).
c) Door ook het totale poten tiaalv erschi l ~tot onder te verdel
en (b.v.
van 0 - 100%) kan men (bij 2-dim. stromi ng) de equip otenti aallijn
en
op dezelf de wijze nummeren als de stroom lijnen (fig. I-12).
Op deze
wijze krijgt men een stromi ngsnet werk, waarva n de elemen ten
uit
enigsz ins vervor mde vierka nten of rechth oeken bestaa n.
d) Zowel de stroom functi e

~ als de poten tiaalfu nctie
de verge lijking van Laplac e, zodat:

en
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e) Behalve door de vergelijking van Laplace worden $ en
de randvoorwaarden van het probleem.

~

bepaald door

f) Stroomlijnen geven een momentane toestand weer. Elk waterdeeltje verplaatst zich op een bepaald ogenblik langs een dergelijke stroomlijn,
met snelheid u (zie 7 h).
Verandert het stroombeeld, dan wordt een nieuw patroon van stroomlijnen gevormd en veranderen ook de snelheid en de richting van het bewegende deeltje.
Het pad, dat een waterdeeltje in het verleden heeft afgelegd of in
de toekomst zal volgen kan dus bij verschillende stroomlijnbeeld en
behoren. Dergelijke paden noemt men trajectoriën: zij zijn vooral
van betekenis voor de verplaatsing van verontreiniging en.
g) Een voorbeeld geeft fig. I-14. In A is in 1950 een grote hoeveelheid
"tri" gemorst. Er is een natuurlijke stroming in NO richting, die water zou voeren van A naar C.
Het pompstation P onttrekt per jaar 1 x 10 6 m3 water en zal omstreeks
2000 bedreigd worden door verontreiniging , die verloopt langs de
stroomlijn ABP. In 1970 wordt een nieuw pompstation Q in bedrijf genomen (2 x 10 6 m3 jaar), waardoor een nieuw stroomlijnen-pa troon ontstaat, waarvan de stroomlijn DBQ deel uitmaakt. Het waterdeeltje uit
A, dat inmiddels punt B heeft bereikt, zal nu zijn weg vervolgen
langs BQ en dus het pad ABQ afleggen. Omstreeks 1995 mag het in Q
worden verwacht.
Dergelijke trajectoriën zijn het eenvoudigst te bepalen door het "optellen" van snelheidsvector en (vectorsom van de bewegingen naar het
NO, naarPen naar Q).
Een voorbeeld (voor 1975) geeft fig. I-14A.
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BESCHOUWING VAN DE INGEVOERDE VEREENVOUDIGINGEN

a) Grond homogeen; dit is natuurlijk niet juist. Vaak is het profiel
gelaagd, waarbij men kan veronderstellen , dat elk van deze lagen
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homogeen is. Men kan dan de oplossing voor elke laag afzonderlijk
berekenen.
b) Grond isotroop; dit is vaak niet het geval. De meeste gronden zijn
fijn gelaagd en daardoor anisotroop. Liggen deze fijne laagjes horizontaal, dan is de doorlatendheid van de grond als geheel groter in
horizontale dan in vertikale richting. Bij tweedimensionale stroming
is dus dikwijls k

x

> k

y

(waarbij x de richting van de horizontale,

y de richting van de vertikale as voorstelt). In willekeurige richting a is de doorlatendheid k . Al deze vectoren k

a in een bepaald

a

punt vormen met hun "punt" een ellips, die k als halve grote as
x
heeft, k als halve kleine as.
y

In isotrope gronden is deze figuur een cirkel (fig. I-15). Door "uittrekken" en "inkrimpen" van het papier kan elke ellips worden omgevormd tot een cirkel: op deze wijze kan men, door transformatie van
de coördinaten, elk anisotroop stromingsgeval terugbrengen tot een
isotroop geval (en omgekeerd). Uit fig. I-16 blijkt, dat in anisotrope grond stroomlijnen en equipotentialen niet steeds loodrecht
op elkaar staan.
Voor de transformatie bestaan eenvoudige rekenregels, waarvan tab.
I-7 een voorbeeld geeft.
Tabel I-7

Rekenregels voor tweedimensionale stroming in anisotrope
grond.

debieten (in m2/s of m2/d) blijven gelijk
potentialen

blijven gelijk

x - coördinaat wordt:

x'

=x

y - coördinaat blijft gelijk:

y'

doorlaatfactor wordt:

k'

=y
= .J

=

./ky /k x
kx ky

s'
s ./kx /ky
In het coördinatenstelsel x'y' is de stroming dan isotroop met door-

afvoerfactoren (in m/etm) worden:
latenbeid k'

Het algemene geval van anisotropie (laagjes niet horizontaal, maar
scheef) wordt hier niet behandeld. Zie Verruyt (1970).
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c) Grond en grondwater zijn onsamendrukbaar; dit is bij hoge benadering
juist.
Afwijkingen treden op bij snelle veranderingen in de potentiaal in
opgesloten watervoerende lagen ("confined aquifers"); zij worden veroorzaak door volumeverandering van de grond (krimpen en zwellen) of
door kleine gasbelletjes, die uitzetten en inkrimpen.
Voorbeelden van snelle veranderingen (fig. I-17)
voortplanting van getijden in het grondwater nabij de kust
eerste begin van een pompproef.
Voor de meeste andere gevallen zijn de afwijkingen onbelangrijk.
d) Bergingsveranderingen als gevolg van schommelingen in de grondwaterstand zijn veel belangrijker. Zij komen alleen voor in open watervoerende lagen ("unconfined aquifers") en worden veroorzaakt door
vol- en leeglopen van poriën.
Het vrije grondwater vormt een reservoir, dat in natte tijden gevuld
wordt, in droge tijden leegloopt (fig. I-18).
Alleen bij stationaire toestand treedt evenwicht op, waarbij:
aanvoer= afvoer (tab. I-8).
Tabel I-8

Invloed van berging en samendrukking
opgesloten watervoerende
laag

open watervoerende laag met vrije
grondwaterspiegel

bergingsmogelijkheid

zeer gering ("nul")

vrij groot

voortplanting verande-

zeer snel ("onmiddellijk")

veel trager

ringen soort stroming

bijna steeds stationair

a) stationair bij
constante aanvoer
b) niet-stationair
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GEBRUIK VAN GRONDWATER; KWALITEITSASPECTEN

a) Voor de drinkwatervoorziening gebruikt men bij voorkeur grondwater.
De kwaliteit is meestal veel beter dan bij het vaak sterk verontrei-
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nigde oppervlaktewate r (ziektekiemen, chemicaliën e.d.).
In West-Nederland is echter het meeste grondwater brak tot zout en
daardoor onbruikbaar. Hier benut men rivierwater als grondstof, liefst
water uit de Maas (minder verontreinigd dan de Rijn).
De voorraden zoet grondwater in de duinen zijn in de periode 1880-1950
sterk verminderd door waterwinning, omdat de onttrekking al spoedig de
natuurlijke voeding (regen min verdamping) ging overtreffen. Daarna is
men overgegaan tot het infiltreren van rivierwater in de duinen.
b) In de Pleistocene gebieden van Nederland komen grote voorraden zoet
grondwater voor. Bij uitgebreide onttrekking - zelfs al van een gedeelte van de natuurlijke voeding - treedt echter schade op: beken
kunnen droog vallen, landbouwgronden droogteschade lijden, natte natuurgebieden gevaar lopen.
Dit beperkt de mogelijkheden tot onttrekking tot ongeveer 19 miljard
m3 per jaar.
c) De landbouw gebruikt grondwater voor beregening of voor andere vormen
van irrigatie. In het buitenland worden soms aanwezige voorraden voor
dit doel verbruikt ("groundwater mining", thans op grote schaal in USA
en in Saoedi-Arabië); zij zijn ontstaan in regenrijke perioden en worden bij het huidige klimaat nauwelijks aangevuld. Het gebruik is dus
éénmalig.
d) Zowel voor drinkwater als voor landbouwwater is een laag zoutgehalte
een vereiste: brak water is onbruikbaar.
Ziektekiemen komen in grondwater van nature niet voor (wel in water
uit karstgebieden, dus oppassen met drinken uit kalksteen-bronn en).
Door de lange verblijftijd zijn de kiemen afgestorven als het water
tenslotte een winput bereikt.
Wel zijn in het water vaak ferro en mangana-verbind ingen opgelost,
die "ontijzering" nodig maken. Aan de lucht slaan deze verbindingen
als bruine ferri- en mangani-hydroxy den neer: bij "ontijzering" versnelt men dit proces.
e) Vervuiling van grondwater is in dicht bevolkte, geïndustrialise erde
landen een sterk toenemend probleem. Er zijn geconcentreerde bronnen

CSB/B

I-28

(vuilstorten, bepaalde industrieën), maar ook diffuse bronnen, zoals
de landbouw of het verkeer.
Voorbeelden uit Nederland:
olie-verontrein iging, vooral als gevolg van ongelukken met tankwagens
verontreiniging met "tri", afkomstig van bepaalde industrieën
verontreiniging met nitraat, als gevolg van te hoge bemestingen
in de landbouw.
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BEREKENING VAN GRONDWATERSTROMINGEN
INLEIDING; RANDVOORWAARDEN

a) Men kan grondwaterstrom ingen onderscheiden in (tab. II-1):
stationaire stroming: geen verandering met de tijd
niet-stationair e stroming: verandert met de tijd
Tabel II-1

Kenmerken van stationaire en niet-stationair e stroming

stationair ("steady state")

= afvoer

1)

aanvoer

2)

geen verandering in berging
geen verandering met de tijd
vast (eenduidig) verband tussen

3)

4)
5)

afvoer en stijghoogte
afvoer reageert "direct11 op aanvoer

niet-stationair ("non-steady_
state")
aanvoer

~

afvoer

verandering in berging
stroming verandert met de tijd
geen eenduidig verband tussn
afvoer en stijghoogte
afvoer vertraagd t.o.v. aanvoer

b) In isotrope gronden gehoorzaamt de stroming aan de vergelijking van
Laplace; bovendien wordt zij bepaald door de randvoorwaarden .
c) Eenvoudige randvoorwaarden zijn weergegeven in fig. II-1. Een terrein
is op vaste afstanden voorzien van drainbuizen (o.a. drain D met omtrek BS) Het terrein staat onder water (b.v. voor de verbouw van
rijst) tot een hoogte H1 boven zeeniveau. De drainbuizen liggen op
een hoogte H2 boven zeepeil en kunnen vrij uitwateren in een sloot
met een lager peil. In de drain heerst daardoor geen overdruk: wel
is de buis juist geheel met water gevuld (tot punt B).
Er zal water stromen van het maaiveld naar de drains. Wegens de symmetrie behoeven wij alleen het gedeelte APQR nader te beschouwen: hier
loopt de stroming van PA naar de linker helft van de drainomtrek BS.
Er geldt:
een symmetrievlak vormt een stroomlijn, waarvoor de stroomfunctie
~ = constant. Dit geldt voor PQ, RS en AB.

II-2
de begrenzing met een ondoorlatende laag is eveneens een stroomlijn, waarlangs~= constant (geldt voor QR).
het maaiveld staat onder water: het is in dit geval een equipotentiaalvlak: overal langs AP is de stijghoogte H1.
Hier is dus de potentiaalfunctie $ = constant.
de omtrek van de drain BS (linker helft) ~s eveneens een equipotentiaalvlak, waar langs de stijghoogte overal gelijk is aan H2 ,
in dit geval de hoogte van punt B.
Voor de stroomfunctie en de potentiaalfunctie kunnen wij kiezen:
langs PQRS
(100% stroomlijn)
~ = 100%
langs AB

~

=

- langs AP

~

= 100%

(100% equipotentiaallijn)

- langs BS

~

=

(

0%

0%

(

0% stroomlijn)
0% equipotentiaallijn)

waarbij:
~

= 100%

~

=

~

= 100%

0%

overeenkomt met de stijghoogte Hl
overeenkomt met de stijghoogte H2
1
overeenkomt met het halve debiet (per m drainlengte) van
de drain D

d) Ingewikkelder randvoorwaarden zijn afgebeeld in fig. II-2.
Een perceel land wordt ontwaterd door twee evenwijdige sloten; op het
maaiveld valt een constante neerslag. Als gevolg van deze regen vormt
zich tussen beide sloten een bolle grondwaterspiegel; deze bereikt in
het midden het hoogste punt R en komt op het sloottalud uit in punt Q,
iets boven de waterspiegel P (zie detail). Wegens de symmetrie behoeven wij slechts de linker helft te beschouwen.
Evenals in het vorige geval zijn de symmetrievlakken (RS en TU)
stroomlijnen, evenals de begrenzing met de ondoorlatende laag ST. De
natte omtrek van de sloot UP is een equipotentiaal; de stijghoogte
is hier overal gelijk aan de hoogte van P.
Wij stellen
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= 100% langs stroomlijn RSTU

~

=

~

= 100% in R (hoogste punt).

0% langs equipotentiaal UP
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Langs P Q R zijn de voorwaarden ingewikkelder.
de regendruppel, die even rechts van Q valt verlaat al spoedig het
grondwater weer, namelijk op het sloottalud iets links beneden Q.
Aan deze zeer korte stroomlijn "in Q" kennen wij de stroomfunctie
tjJ = 0% toe.

De waarde tjJ = 100% komt in dat geval overeen met de totale hoeveelheid neerslag, vallend tussen Q en R, die aan de grondwaterstroming deelneemt.
Voorbeeld: Er valt 10 mm/d neerslag op Q R, over een (horizontale)
afstand van 50 m. In dat geval komt tjJ = 100% overeen met een debiet van 0.5 m3 /d per m1 slootlengte (éénzijdig debiet; de sloot
vangt twee keer zoveel water op).
omdat de regen tussen Q en R gelijkmatig valt, zal tjJ lineair toenemen met de horizontale afstand x en wel van 0% bij xQ tot 100%
bij xR.
Voor "neerslag op maaiveld" geldt dus:
tjJ = a x + b

(a, b constant)

als x = 0 samenvalt met xQ dan is b = 0.
langs de vrije grondwaterspiegel Q R geldt de voorwaarde voor het
freatisch vlak: P = 0, dus H = z (beide gemeten t.o.v. het slootv

peil P).
Nu zijn

~

(0 - 100%) en H (nul tot HR) evenredig, zodat

Voorbeeld:

Als~=

~

= c.H

0.80 m (boven slootpeil), dan is c = 125.

De vrije grondwaterspiegel moet dus voldoen aan:
H= z

of

~

= c.z

De positie van Q R is van te voren meestal niet bekend en moet dan
als onderdeel van de oplossing worden gevonden.
PQ vormt een kweloppervlak, waar water uit het sloottalud sijpelt.
Ook hier heerst alleen de atmosferische druk, zodat P = 0 en dus
V
ook H = z of ~ = c.z
Nu is de positie wel bekend (langs het sloottalud), op het bovenste punt Q na. Ook dit punt moet dus als onderdeel van de oplossing worden gevonden.
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e) Boven de "vrije grondwaters piegel" komt nog bodemvocht voor (capillair water), dat eveneens aan de stroming kan deelnemen.
Deze bijdrage is meestal gering en wordt in de regel verwaarloos d
door aan te nemen dat de "vrije grondwaters piegel" de begrenzing van
het stromingsve ld vormt.
f) De vrije waterspiege l is geen equipotenti aalvlak en meestal ook geen
stroomlijn (fig. II-2). Wel is het een vlak van gelijke druk (Pv = 0).
2

BEREKENINGSMETRODEN

De volgende methoden voor oplossing van stromingspro blemen worden het
meest gebruikt:
oplossing met behulp van complexe functies
modelonderz oek
numerieke oplossingen
vereenvoudi ging van het stroombeeld .
Alleen de laatste drie worden hier verder behandeld.
2. 1 Modellen
a) In gecomplicee rde gevallen worden modellen gebruikt, bijvoorbeel d:
bak met zand, waarin de stroming wordt nagebootst
vloeipapier
twee evenwijdige glasplaten, met dunne vloeistoflaa g ertussen
(spleetmode l of "Hele-Shaw" model)
modellen berustend op analogie van grondwaters troming met stroming van warmte of elektricite it.
b) Vooral elektrische modellen zijn gemakkelijk hanteerbaar en nauwkeurig te meten; zij worden thans in toenemende mate vervangen door numerieke methoden (zie 2.2), maar zijn bijzonder instructief .
c) Met elektrische geleiders (tabel II-2) kunnen stationaire grondwaterstromingen worden nagebootst.
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Met condensatoren kan ook berging in het elektrische systeem worden gesimuleerd.
Voor tweedimensionale vraagstukken en niet te grote nauwkeurigheid is
geleidend papier een goed materiaal. Voor nauwkeurig werk verdienen
weerstands-netwerken de voorkeur.
Tabel II-2

Soorten van elektrische geleiders, gebruikt voor modelonderzoek.

type

dimensies

continuïteit

fout
(orde van grootte)

2

continu

10%

elektrolyten

2 of 3

continu

2-5%

weerstands-netwerken

2 of 3

discontinu

1% of minder

plaatgeleiders*

Als plaatgeleider wordt meestal geleidend papier gebruikt
("Teledeltospapier").
d) De wet van Ohm luidt, voor ééndimensionale stroming
~u

=R •

I

(1)

Voor een staaf, met lengte L

R

=a

BD

(Q)

I: stroomsterkte

(Amp.)

(2)

B: breedte

(m)

D: dikte

(m)

J: stroomdichtheid

(Amp.m

(3)

Stelt men:
(potentiaal-gradiënt)
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m )

(m)

zodat:
~u

_1 _1

(Q

L: lengte

VU: potentiaalgradiënt

r=

(Volt)

R: weerstand

dingsvermogen

geldt in lengterichting:
L

potentiaalverschil

a: soortelijk gelei-

breedte B
en dikte D

1

~U:

_2

)

_1

(V·m

)
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en
I

BD

=J

(stroomdichtheid)

dan geldt:
J=-a·VU

(4)

Het minteken geeft aan, dat de richting van de stroom tegengesteld
is aan de richting, waarin de potentiaal toeneemt.
(4) is analoog aan de wet van Darcy voor grondwater (tab. II-3):
V

=- k

Tabel II-3

(4a)

• V1f

Analogie tussen grondwaterstroming en stroming van elektriciteit in stationaire gevallen

grondwater

elektdei te i t

verschil in stijghoogte, Llli (m)
_1
doorlaatfactor, k (m•d )

verschil in potentiaal,

debiet, Q (m 3 ·d

_1

)

_1

filtreersnelheid, v (m·d

)

=-

wet van Darcy: v
k • V'H
vgl. van Laplace: V2 H 0

=

~U

(V)

soortel.geleidingsvermo gen, a
stroomsterkte, I (A)
stroomdichtheid, J (A·m

en

_1 _1

m )

_2

)

=-

wet van Ohm: J
a • VU
vgl. van Laplace: V2 U = 0

e) Ook voor een elektrische geleider geldt, dat voor een volume-element
dx dy dz de instromende hoeveelheid elektriciteit gelijk moet zijn
aan de uitstromende hoeveelheid (vgl. I, llf). Dit leidt wederom tot
de vergelijking van Laplace:
(5)

analoog met de overeenkomstige vergelijking voor grondwater:
(Sa)
f) In een plaatgeleider is D
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Vgl. (2) wordt dus:
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~B = RV

1

R = aD

L

B

=

=

Als L B (vierkant) is R R de weerstand van dit vierkant:
V
Rv heet daarom de vierkantswe erstand van de plaatgeleid er (Q).
De vierkantswe erstand geldt voor elk vierkant, onafhankeli jk van de
grootte (fig. II-3).
g) Omdat ~

=
v

~ is de weerstand R een maat voor de lengte-bree dte-ver-

houding van een rechthoek.
De weerstand R van een willekeurig model (te meten met een brug van
Wheatstone) geeft dus aan met welke rechthoek L x B dit model equivalent is (fig. II-4).
h) Voor een 2-dimension ale grondwaters troming in de lengterichti ng van
een rechthoek L x B geldt:
q = k
omdat

. 1Llll . B,

zodat k

. Llli = L
q

B

L

R
B = RV is, geldt

k • Llli
q

--~=

R

RV
k: doorlaatfac tor

of

Llli: verschil in stijghoogte

g

k •Llli =

R

V

R

q: 2-dimension aal debiet*
R: weerstand elektr. model
R : vierkantswe erstand geleider
V

*

m/d
m
m2 /d

n
n

Zie I-11k

In de vergelijking komt geen schaalfacto r voor. Het elektrisch model
van een 2-dimension ale grondwaters troming kan dus op elke gewenste
schaal worden vervaardigd (bij 3-dimension ale modellen blijkt wel
een schaalfacto r nodig te zijn).
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i) Equipotentiaallijnen, die de begrenzing van het stromingsveld vormen,
worden weergegeven met geleidende verf (zilververf).
Is de begrenzing een stroomlijn (b.v. symmetrie-vlakken of ondoorlatende lagen) dan wordt het model daarlangs afgeknipt (fig. II-5).
Ook ingewikkelder randvoorwaarden kunnen worden nagebootst; een voorbeeld voor regenval op maaiveld geeft fig. II-6. Hier wordt de gelijkmatige invoer van de neerslag verkregen door een hoge spanning
(+ 100 V) via een aantal zeer grote weerstanden te laten lopen. Door

elk van deze weerstanden loopt dan bijna eenzelfde stroompje, vrijwel
onafhankelijk van hetgeen er verder in het model gebeurt.
Ook vrije grondwaterspiegels en kweloppervlakken kunnen met dergelijke modellen worden gevonden; dit zal hier niet nader worden behandeld.
j) De equipotentiaallijnen in het model worden bepaald als weergegeven
in fig. II-7. De rechter begrenzing van het model stelt de potentiaal
~

= 100%

=

voor, de drain ~
0%. Men stelt de potentiometer P in op
b.v. 60% en gaat na in welke punten van het model de galvanometer G
stroomloos blijft. Deze punten vormen samen de "60% equipotentiaallijn"

(~

= 60%).

k) Stroomlijnen kunnen niet langs directe weg worden verkregen. Men
maakt gebruik van de fundamentele relaties:
v2 ~

=o

V 2 \js

=0
= const.

~

~

\js

= const.

en \js zijn dus· onderling verwisselbaar. Vervangt men langs de ran-

den van een model de

potentiaalfunctie~

systematisch door de. stroom-

functie \js, dan verwisselen ook in het model de stroomlijnen met de
equipotentiaallijnen (inversie).
Maakt men dus een invers model, dan Z1Jn de equipotentiaallijnen in
dit model dezelfde als de stroomlijnen in het orginele model (fig.
II-8). Omdat equipotentialen eenvoudig te bepalen zijn, kunnen op
deze indirecte wijze de stroomlijnen van het oorspronkelijke model
worden gevonden.
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2.2

Numerieke methoden

a) Men verdeelt het stromingsveld in vierkanten met zijde a en schat
op elk knooppunt de waarde van de stroomfunctie ~· Langs de randen
is ~ meestal bekend, elders wordt "op het gevoel" een cijfer gegeven.

=

b) Voor de stroomfunctie geldt de vergelijking van Laplace V 2 ~
0. Als
daaraan is voldaan, dan geldt bij hoge benadering voor de stroomfunctie $ in elk knooppunt:

$0

=

$1 + $2 + $s + ~4

4

c) Voorbeeld (fig. II-9):
Grondwater stroomt uit twee kanalen naar een drain via een opgesloten watervoerende laag. Als de kanaalwand AB voldoende ver verwijderd is van de drain D, varieert de instroming langs AB vrijwel lineair met de diepte.
Wij verdelen het veld ABCD in 24 vierkanten.

=0

AD is een stroomlijn, waarvoor wij stellen $
BCD is een stroomlijn, waarvoor wij stellen

= 100%.

~

Omdat instroming langs AB vrijwel lineair moet zijn, geldt
voor P: $

= 25%

voor Q: $

= 50%
= 75%

voor R: $

In de overige punten worden "op het gevoel" waarden aangenomen (b.v.
30 inT, 40 in U).
Nu geldt inT: som omringende vier punten is 119
Waarde inT moet dus zijn:

~x

119

= 29,75

of 30

= 46,25

of 46

Nu geldt in U: som omringende vier punten is 185
Waarde in U moet dus zijn:

~

x 185

De aangenomen waarde van 40 in U is dus te laag en wordt nu verbeterd tot 46. In een volgende ronde zal dit evenwel ook punt T
gaan beïnvloeden.
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Op deze wijze vindt men (zo nodig via verscheidene correctieron-

den) de definitieve oplossing (fig. II-9 geeft de verschillende
stadia van verbetering weer). Tenslotte worden de stroomlijnen
bepaald door interpolatie. Nabij de drain is deze interpolatie
onzeker, omdat het netwerk daar te grof is.
d) Methode kan verbeterd worden door:
verfijning van het netwerk (b.v. in de omgeving van sloten en
drains)
invoering van ingewikkelder randvoorwaarden (vrije waterspiegel,
kweloppervlak).
Het vele, maar eenvoudige rekenwerk kan uitstekend door een computer
worden verricht. Dit maakt dat dergelijke numerieke methoden een grote vlucht hebben genomen en voor ingewikkelde vraagstukken de andere
werkwijzen grotendeels hebben verdrongen.
2.3

Vereenvoudiging van het stroombeeld

a) Over grote afstanden verlopen grondwaterstanden nagenoeg horizontaal
(I, 6b); men kan dan alleen de horizontale stroomrichting in rekening
brengen.
In vele andere gevallen kan men onderscheiden (fig. II-10):
een vertikale stroming bij het begin (Vert.)
een horizontale stroming (Hor.)
een radiale stroming nabij sloten of drains (Rad.)
Deze drie componenten kunnen ieder op eenvoudige wijze worden berekend.
b) Bij de veronderstelling van Dupuit, (fig. II-11) neemt men aan:
de stroming verloopt horizontaal
de bovenzijde van de stroming wordt begrensd door het freatisch
vlak; de hoogte daarvan is bepalend voor de potentiaal in de betreffende vertikaal.
de helling van het freatisch vlak is bepalend voor de potentiaalgradiënt.
De veronderstelling is een benadering: stroomlijn 1 zou het grondwater moeten verlaten!
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Nadere analyse leert, dat bij de veronderstellin g van Dupuit geldt:
het debiet wordt correct berekend.
het freatisch vlak ligt in werkelijkheid hoger dan berekend; zo
treedt in kanaal B een kweloppervlak op.
c) Voorbeeld (fig. II-11)
In doorsnede PQ geldt
q

=-

k

. -dxdH . z
m2/d

q: debiet per m1 breedte
k: doorlaatfactor

m/d

H: stijghoogte

m

z: hoogte boven ondoorlatende basis

m

Veronderstellen wij, dat de stroming horizontaal verloopt (Dupuit)
dan is PQ een equipotentiaalv lak. De potentiaal in PQ wordt bepaald
door de stijghoogte H, die tevens de hoogte van het freatisch vlak
boven de ondoorlatende basis weergeeft.
Dus:
q

=- k

• dH • H
dx

of

dx

Integratie geeft:
x + c

=

k

2q

• H2: de vorm van het (berekende) freatisch vlak is
een parabool.

Integratie tussen x

=0

en x

=L

geeft

of
q

= k21

(HÄ - H~)

Uit nadere analyse blijkt nu q de juiste waarde te bezitten, maar H
te klein berekend te worden vooral bij het rechter kanaal. Dit verschil is in de praktijk meestal te verwaarlozen.
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3

ENKELE VOORBEELDEN VAN GRONDWATERSTROMING

3.1

Stationaire stroming naar twee evenwijdige sloten

a) De stroming van fig. II-12 is moeilijk te berekenen (nog het beste
langs numerieke weg, maar ook dan is het vraagstuk verre van eenvoudig).
b) Door het invoeren van enkele vereenvoudigingen is een praktisch bruikbare oplossing te vinden; het betreft (zie fig. II-12):
verdiepen van de sloten ·tot aan de ondoorlate~de basis;
vereenvoudigen van het slootprofiel tot een rechthoekige doorsnede;
invoeren van de veronderstelling van Dupuit (zie 2.3 b).
c) Bij de veronderstelling van Dupuit wordt de stroming als horizontaal
beschouwd. Midden tussen de sloten is er geen (horizontale) stroming:
ql

= 0.

Bij de sloot geldt voor het debiet van de stroming (in m3 /d per meter
slootlengte):
q: debiet per m1 sloot
q

0

=- s

L/2

(m 2 /d)

s: neerslag

(m/d)

L: slootafstand

(m)

omdat hier de regen vallend op de halve kavel moet passeren. Het minteken geeft aan, dat de stroomrichting tegengesteld is aan de x-richting.
Door de doorsnede AB loopt debiet
q

x

=- s

L

( -2 - x )

dit debiet is afkomstig van de neerslag op het gedeelte tussen A en R,
met breedte

2L - x.

d) De veronderstelling van Dupuit (vgl. 2.3c) leidt tot:

qx

CSB/C

=

k dH

dx

z
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= H + D de dikte van het
sloot is H = 0 en z = D :

waarin z

doorstroomde pakket is.

Bij de

D is dus de dikte van de watervoe-

rende laag beneden het slootpeil.
e) Gelijkstelling geeft:

qx

= - k ~~

(H + D) = - s (

= s~

k H dH + k D dH

~

- x)

dx -sx dx

Na integratie:
k H2 + kDH
2

f) Omdat H

=0

s L x
= ----

+ const.

2

als x

=0

is de integratieconst ante nul.

= L/2

Bij x

wordt de hoogste grondwaterstand aangetroffen, waarbij H1
de maximale opbolling voorstelt van het grondwater boven het sloot-

peil. In de drainagetheorie wordt deze maximale opbolling aangeduid
als m , zodat H m voor x
L/2.

=

0

0

=

k D m

+ 4 k m2

Dit leidt tot:
s L2

=8

0

0

waaruit bijvoorbeeld de benodigde slootafstand L kan worden berekend.
s

neerslag

m/d

L

slootafstand

m

k

doorlaatfactor

m/d

D

dikte watervoerende laag
beneden het slootpeil

m

m : maximale opbolling,
0
boven het slootpeil

m

g) De fout, die voorkomt uit de veronderstellin g van Dupuit is in de
praktijk van weinig betekenis.
Zo reikt de kwelzone op het sloottalud (PQ in fig. II-2) die daarbij
wordt verwaarloosd, zelden hoger dan tot enkele cm boven slootpeil.
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Belangr ijker zijn de afwijkin gen, die ontstaan door het verdiepe n van
de sloot tot aan de ondoorla tende laag.
Er treedt in werkelij kheid een (min of meer) radiale stroming op nabij de sloot (zie fig. II-2, rechter helft). Bij stroming naar drains
is deze radiale component nog veel belangr ijker (fig. II-10): zij veroorzaak t een extra weerstan d, die afzonde rlijk in rekening gebrach t
moet worden (zie dictaat "Waterb eheersin g").
3.2

Stroming naar een put in spanning swater

a) Een winput onttrek t spanning swater (I, Ie) aan een diep gelegen zandlaag, die aan boven - en onderzij de wordt begrensd door ondoorla tende
dichte kleilage n (fig. II-13). Het onttrokk en debiet Q (m 3 /s) wordt
op grote afstand van de put aangevu ld op plaatsen waar de watervoe rende laag dagzoomt en door neerslag wordt gevoed (hier is het water
dus freatisc h).
In de omgeving van de put veroorza akt de onttrekk ing een verlagin g
van de stijghoo gte H; deze is echter zo gering dat H niet tot beneden
de bovenzij de van de watervoe rende laag daalt. De doorstroo mde dikte
D is daardoor overal in de omgeving van de put hetzelfd e.
b) De stroomli jnen lopen radiaal naar de put. Op een kaart zijn het dus
rechte lijnen, terwijl de equipot entialen worden voorges teld door
cirkels. De equipote ntiaalvla kken zijn echter in werkelij kheid cylinderm antels, met straal r, hoogte D en oppervla k 2nrD.
c) Er geldt nu volgens Darcy, op een afstand r uit de as van de put:

Q'

= -k

dH
-dr • 2nrD

Omdat H toeneem t met r is ~~positief en dus Q' negatief . Het is meer
gebruik elijk de opbreng st van een put positief te rekenen: daarom
stellen wij

Q = - Q'
Hieruit volgt:
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= 2nkDr

dH
dr
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dr
r

dH = - Q
2rrk.D
en, na integrati e
H

=~

ln r + const.

Neemt men als grenzen de afstanden r 1 en r2, dan vervalt de integratieconsta nte en volgt:

rl, r2 = afstanden tot de as van de put
= debiet van de put
Q
k
= doorlaatf actor

m/d

D

m

m
m3 /d

= dikte watervoer ende laag

Hl' H2 = stijghoog ten bij rl resp. r2

3.3

m

Stroming naar een put in freatisch water

a) Een winput onttrekt een constant debiet Q aan freatisch water. Als gevolg van de verlaging van het freatisch vlak wordt nu de doorstroom de
dikte bij de put kleiner dan op grote afstand (fig. II-14).
Neemt men als referentie vlak voor de stijghoog te H de onderzijd e van
de watervoer ende laag, dan is de doorstroom de dikte overal gelijk aan
H. De cylinderm antel op een afstand r uit de as van de put heeft nu
dus een oppervlak te 2rrrH, zodat volgens Darcy (weer met Q
Q'):

=-

Q

= 2rrkH

dH
r dr

Hieruit volgt:
HdH = _Q_, dr
2rrk
r
en, na integrati e:
H2

2
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=

Q

2rrk ln

r +

_c~o7
n~s~t~.
2

of

H2

= ç_
rrk

ln r + const.

II-16
Neemt men als grenzen de afstanden r 1 en r2, dan vervalt de integratieconsta nte en geldt de formule van Thiem:

b) Het verband met het vorige geval is als volgt aan te tonen:

Nu is D =

~

(H 2 + H1 ) de gemiddeld e doorstroom de dikte tussen r 1 en

r2.
Als deze dikte groot is t.o.v. de dalingen van de grondwate rstanden
(dus t.o.v. de veranderin gen in H), dan mogen wijD over het gehele
stroomgeb ied als (nagenoeg ) constant beschouwe n. Dan is H2 + H1
zodat de formule van Thiem overgaat in:

~

2 D,

en dus (bij benaderin g) gelijk wordt aan de formule voor onttrekki ng
van spannings water.
c) De pleistoce ne watervoer ende pakketten in het oosten en zuiden van
Nederland bevatten veelal freatisch water: hier ontbreken de afsluitende Holocene deklagen, die in West-Nede rland voorkomen (vgl. I, lf).
De dikte van het Pleistoce en is vaak 25 - 100 m en is groot t.o.v. de
verlaging en (max. enkele meters). Wij mogen in deze gevallen dan ook
D wel als constant beschouwe n.
Bij dunne watervoer ende pakketten moet echter de formule van Thiem
worden gebruikt.
3.4

Kwel in een polder

Onder het Nederland se polderlan d bevindt zich een pakket holocene
veen- en kleilagen van enkele meters dikte (tot ongeveer 20 m). Daar-

CSB/C

II-17
onder bevindt zich een zeer dik en doorlatend pakket pleistocene grove zanden (dikte 100-250 m, kD waarde 5000-8000 m2 /d).
In deze polders ligt het polderpeil in de regel lager dan het waterpeil in de omgeving. Dit geldt zeker voor de diepe "droogmakerijen ",
waartoe ook de Zuiderzeepolder s behoren.
Water uit deze omgeving dringt door de moei~ijk doorlatende holocene
lagen door in het pleistocene pakket, stroomt vervolgens door deze
aquifer naar de polder, waar het wederom via het Holoceen als kwel
aan de dag treedt.
Binnen de polder zal daardoor de stijghoogte van het grondwater in
het pleistocene zand boven het polderpeil uitstijgen.
De kwelsterkte wordt bepaald door dit verschil in stijghoogte en door
de weerstand c=~:, die de holocene veen- en kleilagen aan de waterbewegingen bieden. Deze weerstand wodt uitgedrukt in dagen. d' is de
dikte van de lagen en k' hun (vertikale) dorlatendheid.
Voorbeeld:
stijghoogte diep grondwater
polderpeil

NAP - 2.20 m
NAP- 4.20 m

verschil in stijghoogte

2.00 m

Als nu de weerstand van de holocene deklagen c = 1000 dagen bedraagt,
dan geldt voor de kwelsterkte:
q

3.5

2
= 1000
= 0.002

m/d

= 2.00

mm/d

Snelheidsvector en en verblijftijd bij wateronttrekkin g

a) Het onttrokken debiet Q van een winput loopt op een afstand r door een
cylindermantel met oppervlak 2nrD (waarbij wij D als nagenoeg constant
beschouwen).
De fluxdichtheid is dan:
V :

-

__ç_
2nrD

(m/d)

waarbij het minteken aangeeft, dat de stroming tegengesteld is aan de
richting van r.
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De werkelijke gemiddelde stroomsnelheid is dus (vgl. I, 7h)
u

= v/f-

=-

_Q_

(m/d)

2rrë.rD

Op deze wijze kunnen de "snelheidsvecto ren" van Hfdst. I, 12g worden
berekend; zij zijn steeds naar het betreffende onttrekkingspun t gericht.
Q = 2 x 106
f- = 0.35

Voorbeeld:

m3 /jaar

r

= 1000 m
D=
30 m
u = 30.3 m/jaar

geeft

b) De verblijftijd van grondwater is vaak zeer eenvoudig te berekenen.
Binnen een straal r uit de putas bevindt zich
aan grond een volume
aan grondwater
Eerst als deze aanwezige voorraad grondwater is opgepompt, zal water
van grotere afstand de put bereiken (eenvoudigheids halve laten wij
hier onregelmatighed en in de stroming en mengingsversch ijnselen buiten beschouwing).
De verblijftijd van water dat zich op een afstand r bevindt is dan:

T

= voorraad

Voorbeeld:

geeft

aanwezig grondwater =
doorstromend debiet

= 2 x 106
e = 0.35
r = 1231
D = 30
Q

T

=

25

m3 /jaar
m
m
jaar

c) Planologische beschermingszon es rondom winplaatsen voor drinkwater
(aangegeven door bordjes "Waterwingebied ") zijn berekend op deze verblijftijd van 25 jaar. Binnen deze zones mag men b.v. geen benzinestations stichten.
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3.6

Uitputtingsverlo op van een reservoir

a) Tot nu toe zijn "stationaire" stromingen behandeld, waarbij geen veranderingen in de tijd optreden. Bij "niet-stationai re stroming" spelen tijd en berging een rol.
Een eenvoudig voorbeeld geeft fig. II-15: het linker reservoir loopt
geleidelijk leeg via de grondkolom met lengte L. De stroming zal met
de tijd afnemen en tenslotte tot nul naderen: de berging in het linkervat wordt daarbij eveneens steeds kleiner.
b) Volgens Darcy geldt (met verwaarlozing van minteken):

H

Q = k • i · A = k • -L • A
Als gevolg van dit debiet loopt het linkervat leeg; H neemt dus af
met de tijd:

Q = - B • -dH
dt
Na gelijkstelling blijkt:
dH

k • A

dt

=

t:B

ln H

=

k • A
L • B

De voorwaarde t
ln H/H

0

=0
=-

Hof

H

= H0

dH

H

k • A
.
= - t:B

geeft: C1

= ln

dt

H , dus
0

ctt

of
H = H

0

• e -Clt

met Cl

= Lk

• A
· B

c) Uit de daling van H met de tijd kan de doorlaatfactor k worden bepaald ("falling-head permeameter"). De "uitputting" verloopt exponentieel.
d) Valt er een constante neerslag p (m/d) op het reservoir B, dan geeft
deze een toevoer p • B (m 3 /d) en luidt de waterbalans:
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p

=

B

H
L

k

A

+

dH

B

dt

of
dH

k • A

dt = p - ~ • H = p - crH
Splitsing van variabele n (H links, t rechts) levert:
dH
= dt of - l ln (p - aH)
p - crH
cr
Stel crH

=t

+

C

=Q
= s,
B

de afvoerint ensiteit van reservoir B (afvoer per
eenheid van oppervlak te), zodat
-

Als

t

~ ln

(p - s)

=t

+ C

= 0 is s = s o' zodat C =
ln P - s
p - so

= - at

of p - s

-l ln (p - s ) en:
Q'
0

= (p

- s ) e

-at

0

Na herleidin g volgt de formule van Hellinga & De Zeeuw:
s
s

= s . e -at
0

+ p (1 - e

-at

)

afvoerint ensiteit reservoir
idem bij t
0

(m/d)

p

neerslag- intensite it

(m/d)

a

constante

(d

t

tijd

(d)

s

0

=

(m/d)
_1

)

Deze vergelijk ing kan dienen als eenvoudig model voor de afvoerintensiteit van grondwat er-reservo irs naar beken of rivieren.
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III MENGINGSVERSCHIJNSELEN
MENGINGSPROCESSEN
a) In grondwater wordt menging veroorzaakt of beÏnvloed door:
- moleculaire diffusie. Dit is een universeel proces, dat zeer
effectief is over kleine afstanden (enkele millimeters), maar
bijzonder traag over grotere afstand (enkele meters).
- dispersie, optredend in stromend grondwater en veroorzaakt door
een ongelijke snelheids- en richtingsverdeling van de stromingsvectoren in een poreus medium. Men onderscheidt daarbij:

= microdispersie

als gevolg van de aanwezigheid van korrels in
de bodem; de karakteristieke schaal van deze onregelmatigheden
is I mm of minder;

= macrodispersie,

veroorzaakt door onregelmatigheden in de opbouw
van de bodem (gelaagdheid, aanwezigheid van lenzen van grover of

fijner materiaal, scheuren, wormgangen e.d.). De karakteristieke
schaal van deze onregelmatigheden (afmetingen van lenzen, afstand
van scheuren en gangen) is I dm of meer;
- dichtheidsstromingen, veroorzaakt door verschillen in samenstelling
of temperatuur van het grondwater.
b) In open wateren wordt menging vooral veroorzaakt door:
- turbulentie, in stromend water (rivieren en beken);
- scheepvaart;
- golfwerking (tot enkele meters diepte reikend);
- convectiestromingen onder invloed van de wind (stroming met de
wind mee nabij het oppervlak, met een tegenstroom langs de bodem);
- dichtheidsstromingen. Zo is zoet water boven zout water zeer stabiel,
zelfs in riviermondingen en in druk bevaren kanalen. In diepe meren
spelen dichtheidsstramingen een belangrijke rol bij de doormenging
(bij ons in voor- en najaar) en stagnatie (in de zomer en in de
winter). Ondiepe meren worden daarentegen door de wind en door
golfwerking effectief doorgemengd (IJsselmeer, de meeste plassen in
Nederland).
Wij zullen de processen in open water hier niet verder behandelen.
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2. INVLOED VAN TRANSPORT EN MENGING; ENKELE EENVOUDIGE GEVALLEN
a) Is er wel transport, maar geen menging, dan zal de ene soort
water de andere verdringen.
aanvankelijk met zout water

Is het grondwatersysteem van Fig.III-1 ,A
gevuld en begint men op het tijd-

stip t=O bij punt M zoet water in te voeren, dan treedt ontzilting
op van de grondkolom tussen M en N. Bij propstroming zal er dan
op het tijdstip T bij N plotseling zoet water gaan uittreden. Door
deze doorbraak

van het zoete water treedt dus bij N een plotselinge

daling van de zoutconcentratie op (Fig. III-2, A).
Bij verzilting van een oorspronkelijk zoete grond is het verloop
van de concentratie uiteraard omgekeerd (Fig. III-3, A).
Het tijdstip T, waarop de doorbraak valt, komt overeen met de verblijftijd van het water in de kolom:
T = E: V

Q
Bij de beschreven stroming is de spreiding in de verblijftijd nul.

b) Als de menging geheel overheerst, dan gedraagt het systeem zich als
een volledig gemengd reservoir (Fig. III-1). Als het volume daarvan
E:V is en constant blijft, terwijl er een debiet Q door het systeem
stroomt, dan is de verblijftijd wederom:
T = E V

Q

Nu is er echter een aanzienlijke spreiding in de verblijftijden van
de afzonderlijke waterdeeltjes aanwezig: door het mengproces zullen
sommige deeltjes het stelsel na zeer korte tijd verlaten, terwijl
andere lange tijd blijven rondzweven.
Als het systeem aanvankelijk zout is (concentratie c 0 ) en na t=O
doorstroomd wordt met zoet water (c=O), dan geldt voor het effluent:
c = c 0 exp(-t/T)

vgl. Fig. III-2, C.

Bij verzilting (invoer van zout water na t=O, met concentratie c.l.n )
geldt:
c = c.

l.n

{I -

exp(-t/T)}

vgl. Fig. III-3, C.

Door de goede menging 1.s de concentratie van het effluent gelijk
aan de concentratie in het systeem zelf.
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Men vindt deze uitkomsten als volgt:

c)

Q

- voor de waterbalans geldt Q = Quit
in
-voor de zoutbalans is:

Q cin = Q cuit +

~t

{E V c} = Q cuit + EV

~~

(invoer = uitvoer + toename berging)
waarbij gebruik is gemaakt van het gegeven dat EV constant is.
in een goed gemengd systeem is c . = c
Ul.t

EV
.
.
vo l gt, met T = -q
H1.eru1.t
c.
1n

de + 1
"T c
dt

=--

T

bij ontzilting 1.s c. = 0 en c=c voor t=O
o
1.n
-bij verzilting 1.s c. ~ 0 en c=O voor t=O
l.n
De betreffende differentiaalvergelijking is lineair en van de 1° orde;
de oplossing verloopt het eenvoudigst door vermenigvuldigen met een
"integrerende factor" (zie Appendix I).
c. =0
l.n

ontzilting
vergelijking

c=c

0

voor t=P 1 verzilting

1
de
dt +Tc

integrerende factor

c. ~0
l.n

!dt/T

= e

I /dt/T

t/T

I de
I dt

geeft
0

of

e

t/T

c.

t/T

l.n e t/T

e

T

j~{c et/T} = cin et/T
dt

c e

t/T

voorwaarde t=O,c=c
en

c.
l.n
T

de + c
"T
dt

0

e

c=O voor t=O

c = c

0

Ic

= const.
0

e

T

e

t/T

cin
=~

T e

t/T

+ const.

geeft const.=c Ivoorwaarde t=O, c=O
0

-t/T

c = c. - c. e
l.n
1n

-t/T

-t/T }
c = c. { 1 - e
1n

geeft const.=-c.
l.n
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d) In het algemeen zijn zowel de beginconcentratie c als de cono
centratie van het ingevoerde water ongelijk aan nul. Er geldt
weer (vorige blz., rechter kolom):
c e

tiT

= c.l.n

e

tiT

nu met voorwaarde t=O

+ const.

c=c

0

zodat

c - c. = (c - c. ) e-tiT
J..n
o
J.n

const.= c
of

0

- c. en
l.n

c = c. + ( c -c. ) e -tiT
J..n
o l.n

e) Men kan dit ook als volgt inzien:
-tiT is het aandeel
e
aan oorspronkelijk water l.n het effluent
-tiT
1 - e
ingevoerd
11
11
11
11
11
11
11
11
zodat

c

= c0

e

-tiT

+ c. ( 1-e
J..n

-tiT

)

(identiek met voorgaande)

f) Voorbeeld: Stel een reservoir met verblijftijd T=10 dagen, oor..
. c =2 kgm
I 3 en l.nvoer
.
I 3.
spronke1 l.Jke
concentratl.e
met c. =5 kgm
o
J.n
Na t=5 dagen is dan de concentratie in dit reservoir:
c = 2 e- 0 · 5 + 5 (1-e- 0 " 5 ) = 3.1804 kglm 3
g) In grondwater is meestal zowel transport als menging van belang.
De concentratie in de afvoer ligt dan tussen de beide eerder besproken gevallen l.n en de doorbraak verloopt zoals aangegeven in
Fig. III-2,B en III-3,B. Hierop wordt in Hfst. V uitvoeriger
ingegaan.
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3. DIFFUSIE
a) Kleine deeltjes zijn in voortdurende beweging, de "wazon:!,tebeweging".
In gassen en in vloeistoffen zijn deze deeltjes tamelijk vrij en
resulteert deze beweging in diffusie.
Als er tussen twee punten een verschil is in concentratie, dan zullen
er meer deeltjes

van plaatsen met hoge naar plaatsen met lage con-

centratie gaan dan omgekeerd, omdat voor dit eerste proces de waarschijnlijkheid groter is.
b) Voor deze diffusie geldt de wet van Fick:

Deze wet is analoog

kgm-2 s
2 -1
D: diffusiecoëff.
m s

met de wet van Darcy

c: concentratie

kgm-3

-gradiënt

kgm-4

J

=-

-1

J: fluxdichtheid

D Vc

voor grondwaterstroming

Vc:

11

en met de wet van Ohm

t: tijd

s

voor electriciteit.

x: afstand

m

of

kgm-2 yr -1

of

m yr

of

yr

2

-1

Het minteken geeft weer aan, dat de stroming verloopt in een richting
tegengesteld aan de richting waarin de concentratie toeneemt.
Voor diffusie in de bodem, die alleen in de x-richting verloopt, geldt:

J

=-

D: diffusiecoëff. ~n de
poriën

e: D~

ax

c) Voor NaCl in water geldt
Voor Na Cl

UI

(-)

poriën-fractie

E:

grond geldt

D

= 1. 52

D

~

E-9

0.57 E-9

2 -1
m s
2 -1
m s

= .018

2
m /yr

In grond is D lager omdat de poriën gekronkeld zijn. De verschillen tussen
de verschillende grondsoorten (zand, klei etc.) zijn gering, omdat D
niet afhankelijk is van de

gro~tte

van de poriën, maar van de kronkel-

faktor, die veel minder van de grondsoort afhangt.
d) Diffusie uit een zoute grond naar bovenstaand zoet water wordt beschreven
door de vergelijking:
met

c
m

= c 0 erf m
= x/2/Dt

r

en
erf m

=

e --~;2 dç

2
ï;
0

"error function"

c : concentratie in bodemvocht

kg m-3

c : begin-concentratiè

kg m-3

0

x

afstand tot zoet water

m

t

tijd

yr

D

diffusiecoëfficiënt

2
-1
m yr
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e) Deze vergelijkingen vormen de oplossing van de differentiaalvergelijking

onder de voorwaarden

c=c

0

c=O
c=c

0

c=O

x>O

t=O

begin-voorwaarde

x=O

t>O

bij grensvlak

t eindig
x eindig t-+co
x+=

op grote diepte
na

lange tijd

Voor de afleiding van de differentiaalvergelijking en de oplossing
daarvan zie Appendix II.
f) De "error function", erf x, zullen wij nog herhaaldelijk tegenkomen. Voor tabellen zie Abramowitz - Stegun, Handbock of
Mathematical Functions, Tab.7.1
Behalve deze error function (erf x) gebruikt men eveneens veelvuldig de functie "error function complement", erfc x:
erfc x

= 1 - erf x

2
= 7rr

f~ e-~ 2 d~

x

g) Voor ontzilting van een zoute, met water verzadigde bodem door
diffusie naar bovenstaand zoet water zie fig. III-4. Voor dit
proces is het nodig, dat het bovenstaande water voortdurend wordt
ververst, zodat het niet verzilt. De ontzilting van de bodem van
het Ysselmeer (zoet geworden in 1933) komt goed overeen met deze
theoretische curven.
h) Van groot belang is de verhouding x/v't. Voor waarden van x en t
waarbij deze verhouding constant is geldt dat deze dezelfde m
opleveren en daardoor ook dezelfde concentratie c.
Geeft dus het proces een bepaalde concentratie c op een diepte x
na

jaar, dan wordt dezelfde concentratie c op een diepte 2x eerst

na 4 jaar gevonden, op een diepte 3x na 9 jaar etc. Het diffusieproces verloopt dus snel over kleine afstanden (enkele cm), maar
zeer langzaam over afstanden van 1 m of meer.
Voorbeeld (fig.III-4): De concentratie c /3
0

wordt na 5 jaar op een

diepte van 0.20 m bereikt, na 20 jaar op 0.40 men na 80 jaar op
0. 80 m diepte.
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i) In kleine poriën in de grond (200 urn en kleiner) brengt de diffusie
een zeer snelle menging van verschillende watersoorten teweeg.
Binnen enkele seconden worden verschillen in concentratie vrijwel
volledig uitgewist (Tabel III-1). Bij lage fluxdichtheden van stromend grondwater is de verblijftijd van het passerende water al
spoedig groter dan de "mengtijd" (Tab. III-1, rechts onderaan) en
is dus deze menging zeer effectief. Dit komt in de praktijk algemeen
voor.
Bij langzame stroming van grondwater wordt dus in de poriën het water
door diffusie zeer doeltreffend gemengd. Dit is van belang bij de nader
te bespreken dispersie.
Tabel III-1 Tijden, nodig voor 90% menging van twee watersoorten 1n
een porie, in vergelijking met de verblijftijden.
2

0.2

0. 1

s

670

6.7

1.67

5. 8

mm

afmeting porie
mengtijd (90% menging)
verblijftijd

v=1.00 u=3.00 m/d

s

58

bij poriën-

v=0.10 u=0.30

s

_ ~8~

fractie 1/3

v=O. 01 u=O. 03

s

5800

11

"

r2. 9 - -

_j-58 - - 29

v: fluxdichtheid, u: stroomsnelheid in poriën

580

290

-bl-:-. f
ver 1J tijd groter

~~~dmeng-
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4. DISPERSIE
a) Bij stroming van grondwater treedt ook dispersie op, zowel in de
stroomrichting als in de richting loodrecht daarop (longitudinale
en transversale dispersie).
Deze dispersie wordt veroorzaakt door onregelmatighed en in de stroming. Grondwaterstrom ing is als regel laminair en gehoorzaamt aan
de wet van Darcy. Maar dit is een macroscopische wet, die alleen
geldt voor afmetingen welke vele malen groter zijn dan de afmetingen
van korrels en poriën.
Enkele oorzaken van dispersie zijn:
- :.i.n het midden van een porie is de stroomsnelheid groter dan nabij
.de wand. Een verontreiniging zal zich dus met ongelijke snelheid
verplaatsen (dit geldt reeds voor de stroming door een enkele, rechte
capillair, zie fig. III-5 A);
-

~n

grote poriën zal de

stroo~snelheid

groter zijn dan in kleinere;

- in een korrelig medium als grond komen de poriën, na het passeren
van een korrel, weer met elkaar in contact. Op deze plaatsen vindt
uitwisseling plaats tussen verschillende (snellere en langzamer)
waterstromen. Wij hebben reeds gezien, dat deze uitwisseling (door
diffusie) een zeer effectief proces is (fig. III-5 B);
- de meeste watervoerende lagen zijn verre van homogeen; zij zijn
meestal sterk gelaagd of bevatten lenzen van grover en fijner
materiaal. In de grovere zones

~s

de stroomsnelheid groter; dit

geeft aanleiding tot de eerder genoemde macrodispersie (fig. III-5 C);
- als de waterstroming een korrel ontmoet, dan moet zij zijdelings
uitwijken. Bij elke korrel treedt dus een afwijking in richting
op, die door het toeval wordt bepaald. Deze zijdelingse afwijkingen
geven aanleiding tot het optreden van transversale dispersie. Hierdoor zal een puntbron (bijvoorbeeld een kleine vuilstort) in benedenstroomse richting een "pluim" van verontreiniging veroorzaken. Loodrecht op de stroomrichting komt een concentratiever deling
tot stand, die gehoorzaamt aan een tweedimensional e kansverdeling
van Gauss ("normale kansverdeling") . In benedenstroomse richting
wordt deze concentratiever deling steeds breder en vlakker (fig.
III-6).
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b) In vele gronden komen aggregaten voor. Het water dat binnen deze aggregaten
1n fijne poriën voorkomt $troomt slechts zeer langzaam ten
opzichte van de waterbeweging in de veel grotere poriën tussen de
aggregaten.
In het uiterste geval zijn er in de bodem twee systemen aanwezig:
- de aggr~gaten met poriën waarin de waterbeweging te verwaarlozen 1s;
- een systeem van grotere poriën (scheuren, gangen) tussen deze
aggregaten.
dan een stagnante fase aanwezig, die door
diffusie opgeloste stoffen uitwisselt met de stromende fase in de

Binnen de aggregaten

lS

grotere poriën (fig. III-5 E).
In minder uitgesproken gevallen zijn er twee parallel lopende systemen,
elk met een eigen verblijftijd en al dan niet onderling stoffen uitwisselend (fig. III-5 F).
Dergelijke samengestelde systemen geven in de regel aanleiding tot
niet-symmetrisc he doorbraakcurven : de "verdreven" vloeistof verdwijnt
bij de doorbraak aanvankelijk snel, maar blijft daarna nog zeer lang
in het effluent aantoonbaar, door nalevering uit de stagnante of vertraagde fase (fig. III-7).
c) Dispersie in niet-samengeste lde systemen (beschreven onder a) geeft
daarentegen nagenoeg symmetrische doorbraakcurven , van het type zoals
afgebeeld in fig. III-2 B en fig. III-3 B.
d) In analogie met diffusie kan ook dispersie worden beschreven door een
coëfficiënt D (in m2 s- 1 of m2 /yr). Bij dispersie is D echter vele malen
groter en bovendien afhankelijk van de richting: in de lengterichting is
D namelijk enkele malen groter dan in de dwarsrichting (gerekend t.o.v.
de algemene stroomrichting) .
Men onderscheidt daarom:
- een longitudinale dispersiecoëffi ciënt,
- een transversale
Beide blijken nagenoeg evenredig te zijn met de stroonsnelheid in de
poriën, u (u=v/s) , waarin v de fluxdichtheid is eng dé fractie aan poriën).
Wij kunnen dus schrijven:
DL= (À + 2]..1) u

D =
'l'

waar1n

À

en

l1

À u

constanten zijn, die overeenkomen met de afmetingen van de

onregelmatighed en welke de dispersie veroorzaken.
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De grootheden

aL = Dtlu

en

aT = DT/u

hebben de dimensie lengte;

deze karakteristieke dispersielengtes (longitudinaal en transversaal)
zijn een maat voor de afstand, waarover het proces van dispersie actief
is. Deze lengten kunnen goed worden gebruikt om de wiskundige beschrijving van het gecombineerde proces van dispersie en transport
aanzienlijk te vereenvoudigen (zie later).
e) De dispersie is in de regel veel groter dan de moleculaire diffusie:
DL>

DT >> D(moleculair)

Alleen bij zeer lage stroomsnelheden gaat diffusie overheersen.
f) Een aanwijzing hiervoor geeft het getal van Pêclet:
Pe

= u.L
D

Als Pe < 1 dan overheerst
de diffusie, voor Pe>>1
de dispersie.

u: stroomsnelheid
L: afmetingen onregelmatigheden
D: coëff. moleculaire
diffusie

ms

-1

of m/yr

m

2 -1

m s

2

of m /yr

Voorbeelden:
-zand met korrels van 0.1 mm (10- 4 m) en u=40 m/yr.
2

D= 0.018 m /yr. Bij L=1E-4 wordt Pe=0.22, waarbij diffusie
overheerst.

.
2
- zand met onregelmatigheden (lenzen) op afstand van 1 m, D=0.018 m /yr,
u=0.40 m/yr geeft Pe=22

, zodat de dispersie overheerst.

5. DICHTHEIDSSTRaMINGEN
a) Bij grondwater

met verschillende dichtheid (warm en koud, zoet en

zout, schoon en vuil water) kunnen dichtheidsstramingen ontstaan

war~~eer

het eerstgenoemde, lichtere water onder het laatstgenoemde, zwaardere
voorkomt. In een goed doorlatend zandpakket zal dan een uitwisseling
optreden, waarbij het zwaardere water zich naar beneden begeeft, het
lichtere naar boven. Deze uitwisseling vindt plaats in de vorm van
convectie~ellen: op sommige plaatsen stijgt het lichtere water op,

terwijl aan de randen van deze gebieden het zware water naar beneden
zinkt (fig. III-8).
Alleen ondoorlatende of zeer weinig doorlat·ende lagen kunnen dit proces
stuiten.

III- ·11

b) Zo is zout water boven zoet instabiel. Grondwater wordt dan ook
1n de regel met de diepte zouter; het omgekeerde treedt zelden op
en als dit voorkomt dan is er een vrijwel ondoorlatende laag aanwezig, waarop het zoute water is blijven staan.
In het Oud-Holoceen is in West Nederland de zee landinwaarts door
gedrongen, ongeveer tot de lijn Amsterdam-Gouda : de transgressie
van Calais ("Oude Zeeklei"). Het zoute zeewater heeft toen in betrekkelijk korte tijd (enkele duizenden jaren) het onderliggende
zoete Pleistoceen door dichtheidsstram ingen kunnen verzilten. Ten
westen van genoemde lijn is daardoor het diepe grondwater in de regel
brak tot zout, terwijl verder oostwaarts dit Pleistoceen met zoet
grondwater is gevuld. Als gevolg daarvan slaan vele diepe droogmakerijen in West-Nederland brak kwelwater uit, dat bijdraagt tot
de verzilting van de boezemwateren in dit gebied.
c) Onder vuilstorten e.d. moet men erop verdacht zijn dat vuil percolatiewater de neiging zal hebben naar beneden te zakken (waargenomen
bij vuilstort Noordwijk).
d) Het al dan niet optreden van dichtheidsstram ingen wordt bepaald
door het getal van Rayleigh:
Ö.p k
Ra
g p i d
g
Ra =
\)

K

-1
m s
2 -1
\) = 1E-6
m s
2 -1
= . 143 E-6 m s
g = 9.81

K

Als Ra > 4 ~ 2

of

Ra > 40

ö.p
p

k.
dl
\)

K

getal van Rayleigh
versnelling zwaartekracht
verschil in dichtheid
gemiddelde
11
intrinsieke doorlatendheid
laagdikte
kinematische viskositeit
thermische diffusiviteit

-2
m s
-3
kg m_ 3
k2 m
m
m
2 -1
m2 s_ 1
m s

dan moet men rekenen met het optreden van

dichtheidsstrom ingen.
Voor zoet water en zeewater

lS ö.p/p

= 1/40; voor k. zie I- 8 b (p.I-12).
1

Voorbeeld: pleistoceen zand, k.=1 Darcy
l

=

-12 2
10
m , d=200 m

overstroomd met zeewater geeft:
R _ 9.81 1/40 1E-12 200
0.143E-6
1E-6
a-

= 343

( »40)

zodat de bovengenoemde verzilting door de transgressie van Calais
inderdaad plausibel is.
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e) Daarentegen is zoet water boven zout zeer stabiel. Dit komt o.a.
voor in de duinen, waar infiltrerend regenwater een bel zoet water
heeft gevormd, die drijft op onderliggend zout grondwater. Hierop
komen wij later terug (Hfst. VI).

IV-1

IV TRANSPORT
TRANSPORT IN VERGELIJKING MET DISPERSIE EN DIFFUSIE
a) Opgeloste stoffen verplaatsen zich met het grondwater. Als de invoer van een grondwatersysteem van samenstelling verandert, dan zal
ook na een zekere tijd de samenstelling van het afgevoerde water
gaan veranderen. Sommige stoffen worden daarbij onderweg afgebroken
of chemisch in andere verbindingen omgezet, andere stoffen worden
ln de bodem geadsorbeerd of neergeslagen tot onoplosbare verbindingen.
Conservatieve stoffen ondergaan dergelijke invloeden niet; zij kunnen
daarom als "tracers" (merkstoffen) worden gebruikt. Een goed voorbeeld
lS het Cl'-ion, dat in de bodem niet wordt omgezet of geadsorbeerd.
In de afvoer zullen dergelijke conservatieve stoffen eerder te voorschijn komen dan de niet-conservatieve. Zij kunnen daardoor als waarschuwingsteken worden gebruikt voor de doorbraak van andere, wellicht
schadelijker bestanddelen. In de omgeving van vuilstorten ls de .
stijging van het Cl'-gehalte in het grondwater een eerste aanwijzing
voor het doordringen van andere, niet-conservatieve verontreinigingen.
Wij zullen in dit hoofdstuk uitsluitend de verplaatsing van conservatieve stoffen beschouwen.
b) In een grondkolom geeft transport zonder menging (propstroming) een
plotselinge doorbraak van de nieuwe watersoort (fig. III-2 A en III-3 A).
In meer gecompliceerde systemen is meestal langs verschillende stroomlijnen (bij niet-stationaire stroming verschillende trajectoriën) ook
de verblijftijd verschillend; er treedt dan een spreiding in de verblijftijden op. Ook bij propstroming ls dan de doorbraak van de nleuwe
watersoort een geleidelijke.
Hierop gesuperponeerd is de invloed van dispersie en diffusie. Deze
mengprocessen maken dat scherpe fronten steeds vager worden. Dit leidt
tot een extra spreiding in de verblijftijden en dus tot een verdere
afvlakking van de doorbraakcurven (sommige deeltjes blijven achter,
andere lopen sneller dan het gemiddelde).
In de meeste grondwatersystemen overheerst het transport. In eerste
benadering kunnen wij d~s de invloed van mengingsprocessen verwaarlozen. In dit hoofdstuk zal daarom uitsluitend het transport van conservatieve stoffen worden besproken.
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2 VERBLIJFTIJDEN (REISTIJDEN) IN EENVOUDIGE SYSTEMEN
a) De verblijftijd (ook wel reistijd genoemd) is gedefinieerd als

T

=

volume water in systeem
flux door systeem

T: verblij ft ij d

s

e: : vol. fractie water
·L: lengte kolom

L
e: L
e: A L
T=--=-=Q

V

U

Q:
waarbij de fluxdichtheid volgt uit: lv=Q/A
V - - k 'ilh (Darcy)
lu=v/e:
u = v/e:
en
k:
I

een rond eiland geldt:

T

=

debiet door kolom

m
3
m /s

fluxdichtheid

m/s

stroomsnelheid

m/s

doorlaatfaktor

m/s

'ilh: gradient stijghoogte

I
I

c) Voor een put in het midden van

2
m

A: opp. dw. doorsnede

b) Voor een kolom grond geldt dus:

R: straal eiland

m

I

H: dikte aquifer

m

I
I

N.B. In plaats van s
of

Deze formule kan ook worden gebruikt·

d

om "beschermingszones" rondom water-

kiezen

yr

kan men ook

als tijdseenheid

winningen te begrenzen. Binnen een
zone met T=25 yr (bordjes "waterwingebied") gelden allerlei planologische beperkingen; men mag er b.v.
geen benzinestation oprichten.
Voorbeeld

T=25 jaar, e:=0.3, H=50 m, Q=1E6 m3 /yr

geeft

R=728 m.

d) In bovengenoemde gevallen treedt geen spreiding in de verblijftijden op.
Bij propstroming treedt een plotselinge doorbraak op van het water dat aan
het begin van de kolom of aan de rand van het eiland wordt ingevoerd.
(in de praktijk zal echter door dispersie een meer geleidelijke doorbraak ontstaan).
In de volgende paragraaf worden stromingen met verschillen ln reistijd
behandeld.

3

VERBLIJFTIJDEN (REISTIJDEN) IN

SYST~·lliN

MET VERSCHILLEN IN REISTIJD

Bij de meeste grondwatersystemen is de reistijd langs verschillende
stroonlijnen of trajectoriën verschillend. Een voorbeeld is de stationaire
stroming van grondwater van een recht kanaal naar een winput W (fig. IV-1).
Langs de kortste stroomlijn Alv is de verblijftijd het kortst, langs BW
is zij al veel langer. De exacte oplossing voor dit stelsel wordt
3.2 behandeld; in 3. 1 geven wij een meer algemene methode.

onder
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3.1 Algemene oplossing met behulp van analoge of numerieke methoden
a) Een eenvoudige oplossing, geldig voor stationaire stromingen, is
mogelijk via een netwerk van stroomlijnen en equipotentialen, zoals dat met een analogon of met numerieke methoden kan worden verkregen (praktikum "elektrische modellen").
Stel dat BW en CW (fig. IV-1) twee stroomlijnen zijn, waarvan de
stroomfunctie

5% verschilt (b.v. de 15% en de 20% stroomlijn).

Tussen de beide stroomlijnen loopt dan 5% van het in de winput W
opgepompte debiet. Voor het gebied BCW kan men dan de bijbehorende
reistijd T berekenen uit:
e: A H
T = 0.'05Q

waar~n

A het oppervlak is van de sector

BCW (in werkelijkheid!), H de dikte van
het watervoerend pakket en Q het debiet van de winput.
1: 1000; men meet in
2
dit model het oppervlak BCW met een planimeter: 15 cm •

Voorbeeld:
Nu is

Stel de schaal van het model is

cm in model
2
cm
"
2 "
15 cm

"

= 1000

"

Als verder Q=0.05 m3 /s,

cm

10 m in werkelijkheid
2
= 100 m
"
2 "
= 1500 m
=

"

H= 50m,

T = 0.25 x 1500 x 50
0.05 x 0.05

e:=0.25

"

dan geldt voor BCW:

= 7 500 000 s

of

87 dagen

Deze methode is ook voor meer ingewikkelde, stationaire stromingen
bruikbaar.
b) In een regelmatignetwerk van equipotentialen en stroomlijnen
wordt het stroomveld verdeeld in "pseudo-rechthoekjes"; bij een
juiste keuze van de schalen worden dit "pseudo-vierkantjes".
Men kan eenvoudig bewijzen dat de verblijftijd in elk van deze
"pseudo-rechthoekjes" of "pseudo-vierkantjes" evenredig is met
het oppervlak daarvan; immers, het doorstroomde debiet is steeds
gelijk, terwijl de voorraad water evenredig is met het oppervlak
van elk van deze elementen.
c) Als er in de loop van de tijd veranderingen optreden in het stromingspatroon. dan zijn bovengenoemde werkwijzen niet meer bruikbaar.
In dergelijke gevallen kunnen de snelheidevectoren worden gebruikt
om de reistijd te bepalen (I-12, punt f en g). Er bestaan computerprogramma's voor en ook met een programmeerbare rekenmachine
deze vectoradditie goed uitvoerbaar (zie ook fig. I-14).

~s
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3.2

Analytische oplossingen

a) Voor geometrisch eenvoudige stationaire stromingen zijn ook analytische
oplossingen mogelijk. Wij geven hiervan enkele voorbeelden.
b) Voorbeeld I: stroming van water uit een lang, recht kanaal naar een
winput W (fig. IV-1 ) .
In dit geval zijn de stroomlijnen cirkels (de rechten AW en OW zijn
cirkels met een oneindig grote straal). Tussen elke twee getekende
stroomlijnen loopt 5% van het gewonnen debiet.
De verblijftijd langs de stroomlijn q (q in % van Q) is nu:
T =
q
met

21ra 2
Q sin2cp

EH

{1

-

ct>

T :reistijd langs stroomlijn q
q
€ :vol. fractie water

cotg cj>}

2 1T
= 100 (q - 50)

ct>

Voor q=50% geldt:
1 - ~ COtl!j ~
Lim
sin2cp
cj>-+0

H :dikte aquifer

Q :debiet winput

= 1/3

a :afstand put-kanaal

m

q : stroomfunctie (0-100%)

%

De stroomlijnen naar de winput beginnen bij het kanaal, op een afstand
x van het punt A. Er geldt (zie ook Tab. IV-1):
q

x

q

=a

1 - cos
sin <P

<P

waarbij voor

q=50%

Lim x = 0
cj>-+0 q
Tabel IV-1 Reistijden T en oorsprong van de stroomlijnen :\ in
q
afhankelijkhèid van de stroomfunctie q bij stroming van een
recht kanaal naar een winput.
H= 4 m
a= 10 m Q = 100 m3/d
€ = 0.25

xq

q

dagen

m

%

1

79579.-

2

9949.1

-

q

%

T

q

0

4

5

T

q

x

dagen

m

q

100

2949.2
1245.2
638.37

10

81.096

15

24.938

20

11.201

-

-

d

318.20

99

79579.-

158.94

98

9949.1

158.94

105.79

97

2949.2

105.79

79.158

96

1245.2

63.138

95

638.37

313.20

79.158
63.133

30.777

90

81.096

19.626

85

24.938

19.526

13.764

80

11.201

!3.7f,4

3C.7ï7

25

5.2832

10.000

75

6.2832

:.ü. :"<~:)

30

4.1102

7.265

70

4.1102

ï.:?f-5

35

3.0264

5.049

65

3.0624

S.é\U'l

40

2.4582

3.249

60

2.4582

3.:?4~

45

2.1791

1.584

55

2.1791

1. oS4

50

2.0944

0

~)0

2.0944

0
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c)

De verblijftijden Z1Jn dus ongelijk; hun cumulatieve verdeling is
weergegeven in fig. IV-2 (getrokken lijn). Deze verdeling is iden-.
tiek met het aandeel van kanaalwater in het in W opgepompte debiet.
Dit kanaaiwater breekt door bij T =2.0944 d, langs de 50% stroomlijn
q

AW. Reeds na 2.46 dagen is het gewonnen water tussen de stroomlijnen
40% en 60% kanaalwater, zodat het aandeel van dit water dan gestegen
is tot 20%. Een aandeel van 80% kanaalwater wordt bereikt na 81.1 d
en eerst na 638 dagen wordt 90% kanaalwater pogepompt. De verdeling
van de verblijftijden is dus sterk asymmetrisch en nog zeer lange tijd
blijft er een vrij groot aandeel aan oorspronkelijk grondwater in het
gewonnen water aanwezig. Was dit grondwater oorspronkelijk zout en
hoopt men in W zoet kanaalwater te kunnen winnen, dan kan het lang
duren voordat een aanvaardbare kwaliteit wordt bereikt. Het zoutgehalte van_ dit water (in% van het oorspronkelijke) is als onderbroken
lijn in fig. IV-2 weergegeven; deze lijn is complementair met het aandeel aan kanaalwater.
d) Voorbeeld II: stroming naar een drain (fig. IV-3)
De figuur toont een vertikale doorsnede. De stroming is symmetrisch en
loopt van een voedende rand AB (b.v. een diep ingesneden kanaal) naar
een drain D. De aquifer is aan boven- en onderzijde afgesloten; AD en
BC liggen op een ondoorlatende rand. Voorts is CD een symmetrievlak.
Daardoor worden AD, ED en BCD stroomlijnen. terwijl de drainomtrek D
en de voedende rand AB equipotentialen zijn.
Langs AD geldt:

2
T = 4 E H
1T q

Langs ED geldt:
T =
~ngs

2
1T

E

H2
q

ln

1TX

cosh 2H

ln cosh

1TX

H

BCD komt het water nooit in D, omdat C een "stagnatiepunt" is;

er geldt dus

T~.

Op enige afstand van C stroomt weliswaar water

met een merkbare snelheid, maar de waterdeeltjes gaan bij C afbuigen,
waardoor in C een dode.hoek ontstaat.

T: verblijftijd
E:

d

poriënfractie

H: dikte aquifer
x
-x
cosh x = e + e
2

m

q: tweezijdig debiet
per m' drainlengte
x: horizontale afstand
tot de drain
ex - e -x
sinh x =
2

m2 /d
m
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e) Tussen de afstanden x 1 en x2 geldt:
- langs AD:
1TX1
4 e: H2
cash
fiT =
(ln
1T q
2H
- langs ED:

1TX2 )
ln cash 2H

2

fiT

= 21T e: qH

1TX1
(ln coshH

1TX2
ln ;!OSh H

J

2

fiT

= 41T e: qH

•
1TX1
[ln s:r.nh 2H

lr. sjnh ;:2

l

- langs BC:

)

De laatste uitdrukking nadert tot oneindig als x 2+o (punt C).
f) Zolang de afstanden x groter blijven dan de dikte H van de aquifer, blijve~ ook de onderlinge verschillen klein. Hoewel dus de
totale verblijftijden sterk uiteenlopen, kunnen zij op niet te
kleine afstand van de drain wel als "nagenoeg gelijk" worden beschouwd. Ver van de drain mag men de stroming dus als een Dupuitstroming opvatten: de verplaatsingssnelheid is dan in alle punten
van de vertikaal (nagenoeg) gelijk (vgl. II, 2.3). Wij zullen van
deze benadering in 3.3 gebruik maken.

3.3

Voeding door neerslag en waterwinning in een gebied met verspreide
bronnen van verontreiniging.

a) Vele bronnen van verontreiniging zijn diffuus: zakputten van verspreide bebouwing, residuen van bemesting of bestrijdingsmiddelen
uit de landbouw, componenten, die met de neerslag worden aangevoerd
etc. Een goed voorbeeld is de sterke belasting van het grondwater
met nitraten in gebieden met intensieve veehouderij.
b) Een zeer algemene beschouwing (van Ommen, 1985) leert dat de invloed van diffuse bronnen op de kwaliteit van gewonnen water op
eenvoudige wijze kan worden beschreven door:
c: concentratie
T

e:H
=N

Hoewel het proces geheel
verschillend is, komt deze
formule overeen met die van
een volledig gemengd reservoir met invoer-concentratie
c co en verblijftijd T (III.2)

ë

co

:

uiteindelijke conc.

t: tijd
T:

karakteristieke tijd

kgm -3
kg m- 3

yr
yr

e:: poriënfractie
H: dikte aquifer
N: neerslagoverschot

m

m/yr
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c) Het bewijs is zeer algemeen (fig. IV-4): het water dat aan de Wlnput W wordt onttrokken is afkomstig van het neerslagoverschot (neer2

slag min verdamping) over het gebied GG met oppervlak 0 (m ). Als het
neerslag-overschot gemiddeld N m/yr bedraagt, dan geldt voor deze
winning:
3
m /yr.

Q = N 0

w

Van buiten het gebied GG wordt geen water aangetrokken en een druppel,
die juist op de grens valt doet er onein~ig lang over om W te bereiken.
Gezien vanuit de winput W is dus GG een "isochroon" met reistijd T-+<x>.
T•~T)

Op dezelfde wijze zijn HH (reistijd T) en JJ (reistijd

twee vlak

bij elkaar liggende isochronen. Tussen GG en HH ligt een gebied met
2
2
oppervlakte A (m ) en tussen HH en JJ een oppervlak dA (m ). De stroming
door HH is afkomstig uit eerstgenoemd gebied en is dus:
3
m /yr

~=NA

Tussen de isochronen HH en JJ stroomt deze flux door een volume water
gelijk aan
af, zodat

E H dA (m3 ). De reistijd tot de put neemt tussen HH en JJ
~T

negatief moet zijn; voorts ZlJn
-~T = .EH dA = EH dQ

NA

A en Q evenredig.Dus:

yr

N Q

Integratie geeft, met integratieconstante geschreven als

ln C:

E: (ln Q + ln C)

T =

als

Q=Q (het putdebiet van W)
w

De voorwaarde

T=O

en tot:

Q = ~ e-T/T

leidt tot c=1/Q

w

T = EH

met

N

Q is hierin het debiet, afkomstig uit het gebied A, met een reistijd
tot de put gr.oter dan T. Als dus de verontreiniging van de bodem met
nitraten t=T jaar geleden overal in het gebied is begonnen, dan heeft
dit verontreinigde water, afkomstig uit het gebied A de put nog niet
kunnen bereiken, terwijl het gebied binnen HH reeds verontreinigd
water aflevert. Op het tijdstip t=T is dus de fractie
ontreinigd, de fractie
tratie c

eo

1 - Q/Q

w

Q/Q niet verw
wel (deze fractie heeft de coneen-

aan verontreiniging). Voor het opgepompte water geldt dus:
(1-G/Q)

c = c
00

"

w

(1- e-EHt/N)

= c
00
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d) Nadere analyse leert dat bij deze afleiding stilzwijgend gebruik
1s gemaakt van de veronderstelling van Dupuit (horizontale stroming
1n de aquifer). Dit zal geen grote afwijkingen veroorzaken, zolang
de dikte van de aquifer H zeer klein is t.o.v. de afmetingen van
het stroomgebied.
e) Opvallend is dat de uitkomst identiek is met de kwaliteits-verandering
in een volledig gemengd reservoir met oorspronkelijk een concentratie
c=O en invoer van water met concentratie c

(III.2 c, rechts). Deze

00

analogie is "toevallig" omdat het proces 1n beide gevallen geheel
verschillend is.
f) In droge streken 1s het grondwater vaak van nature brak of zout; meestal bevindt het zich op grote diepte. Gaat men dergelijk land bevloeien,
dan leiden de onvermijdelijke verliezen tot een stijging van het grondwater, soms wel van 1 m/yr. Is het grondwater tot nabij het maaiveld
gekomen, dan treedt in een droog klimaat een sterke

capillaire op-

stijging op. Deze brengt grondwater aan het maaiveld, waar het verdampt. De zouten blijven achter en veroorzaken ernstige verzilting.
De remedie tegen dit zeer ongewenste proces is de aanleg van een
drainagestelsel (diepe sloten, soms drainbuizen, soms ook pompputten).
In een dergelijk gecombineerd systeem is er "overal" een zeker verlies
aan tamelijk zoet water, afkomstig uit de irrigatieverliezen. Dit overschot zal naar de genoemde winningsmiddelen stromen en op den duur het
oorspronkelijke brakke tot zoute grondwater verdringen. Voor het afgevoerde water geldt dan (wegens de analogie met een goed gemengd, ontziltend reservoir, III.2c, links):
c = c

o

e

-t/T

met

T

=

e:H

N

waarin nu N (m/yr) de irrigatieverliezen zijn.
Door het exponentiële karakter van het proces kan het lang duren, voordat het afgevoerde water een aanvaardbare kwaliteit bereikt heeft en b.v.
opnieuw voor bevloeiing kan worden aangewend.
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V TRANSPORT EN LONGITUDINALE DISPERSIE
1: INLEIDING

a) In dit hoofdstuk zullen wij een stroming beschouwen, die in een
richting verloopt en die een verontreiniging transporteert. De verontreiniging wordt over een groot oppervlak bij het begin van de
stroming ingevoerd, waardoor de transversale dispersie te verwaarlozen is.De verplaatsing is dan eéndimensionaal.
Als de verontreiniging plotseling, op t=O, begint en verder continu
aanwezig blijft, dan veroorzaakt het transport alleen een propstroming met een scherp grensvlak. Door longitudinale dispersie
vervaagt deze scherpe overgang meer en meer.
b) Eéndimensionaal transport speelt een belangrijke rol in de bovengrond: in de onverzadigde zone van de bodem ~al vertikale verplaatsing optreden van het maaiveld naar het grondwater, onder invloed van een overschot aan neerslag- of bevloeiingswater. Voorbeelden van dergelijke verplaatsing zijn:
- verzilting van de bodem bij overstroming met zeewater ( Zeeland,
1953);

- ontzilting van de bodem onder invloed van neerslag of irrigatie.
c) In grondwatersystemen met een gelijke reistijd langs alle stroomlijnen leidt de dispersie tot een geleidelijke doorbraak van de
nieuwe watersoort in plaats van een plotselinge wijziging in samenstelling (voorbeelden in Hfst.IV,2: stroming door een kolom, naar
een put in het midden van een rond eiland).
De meeste grondwatersystemen kennen echter een grote spreiding in
de reistijden, zodat ook zuiver transport reeds een geleidelijke
doorbraak geeft (Hfst.IV,3). Dispersie voegt daaraan een- meestal
betrekkelijk geringe - extra afvlakking van de doorbraakcurven toe.
Wij beschouwen eéndimensionale stromingen

~n

een grondkolom of bodem-

profiel. Allereest wordt het lot van een conservatieve stof worden
besproken, daarna zal de invloed van adsorptie of van afbraak van
niet-conservatieve stoffen worden nagegaan.
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2 BEWEGING VAN EEN CONSERVATIEVE STOF IN EEN GRONDKOLOM OF BODEMPROFIEL
2.1 Oplossingen voor ontzilting en verzilting
a) De differentiaalvergelijking voor de verplaatsing van een conservatieve stof luidt, voor het geval van eéndimensionale stroming
ln de x-richting:
~ +

at

u

ac
ax -

met

u

= v/e

~n

k u

a2 c

W

=0

k = aL = DL/u
(vgl. p. III-9)

e

volumefractie aan vocht
("vochtgehalte")

c

concentratie in het
bodemvocht

x, t

Voor afleiding zie
Appendix III.

afstand, tijd

kg/m3
m, d

u

stroomsnelheid

m/d

V

fluxdichtheid

m/d
m2 /d

DL: dispersiecoëfficiënt
a =k : dispersielengte
L
( "dispersivi teit")

m

b) Het vochtgehalte e ls constant verondersteld. Bij grondwater is e
gelijk aan de poriënfractie (vrijwel constant), maar in de onverzadigde zone van de bodem treedt uitdroging en herbevochtiging op.
Vertikaal vochttransport vindt echter in de bodem plaats bij een
klein vochttraject (de "veldcapaciteit" van de bodem). Is de grond
natter, dan zakt onder invloed van de zwaartekracht het teveel snel
weg naar het grondwater, is de grond droger, dan verloopt deze
wijze van afvoer bijzonder traag. Wij kunnen daardoor ook voor
vertikaal·wegzakken van bodemvocht e wel bij benadering als constant
beschouwen.
c) Bij ontzilting van de bodem zijn de voorwaarden:
i)

x

> 0

t = 0

c = c

ii)

x

=0

t

c = 0

iii)

iv)

x-+oo
x eindig

> 0

0

t eindig c = c
0
t-+oo
c = 0

(oorspronkelijk zoute kolom)
(invoer schoon water)
(op grote diepte)
(na lange tijd)

Voorwaarde ii) lS omstreden, Zle ook 2.2
d) Onder bovengenoemde voorwaarden is de oplossing:
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c

c

= __2
2

[ er f c

waarin erfc z

(ut-x)M
2utÎk

e

f

= -lrr2

l

f (ut+x)M
2utÎk j
er c

x/k

"" dl,;
e -r2

de "error function complement".

z

e) Vermenigvuldigt men u met E dan verkrijgt men de fluxdichtheid v.
Invullen van u=v/E in bovenstaande vergelijking leidt tot:

r

_ co
c - 2

Ier

f

c

(vt-Ex)M
2vtÎEk

- e

x/k

f (vt+Ex)M
2vt Ek
er c

l

In de literatuur worden fluxdichtheid (bij ons v) en stroomsnelheid
(bij ons u) door elkaar gebruikt. Bij de eerste behoort een dispersiecoëfficiënt D~= EDL bij de tweede behoort DL. Wel is het zo dat de
karakteristieke lengte (dispersiviteit ) kin beide gevallen gelijk

*

~s:

(daarom is hier k gebruikt als maat).

k = DL/u= EDL/(Eu) = DL/v

Let daarom goed op wat de auteur bedoelt!
f) Het blijkt dat 2k een goede maat is voor de afstand waarop de dispersie een vrij intensieve menging teweeg brengt.
~n

-

goed gepakte zandkolommen in het lab

- in de onverzadigde zone van de bodem
~n

-

aquifers

1 mm;

~s

2k van de orde

~s

2k

11

11

11

0.1

is

2k

11

11

11

à 10 m.

m;

g) Bovenstaande formules voor een ontziltende kolom worden wat eenvoudiger door invoering van de dimensieloze grootheden:

N=

p

2~

het aantal elementaire eenheden (elk ter dikte 2k) tussen
het begin van de kolom en de afstand x

vt
ut
=- =
X

EX

het aantal malen, dat het totale poriënwater

~n

deze N

eenheden tijdens het uitspoelingspro ces is ververst op
het tijdstip t.
Invullen leidt tot:
A

= c(N,P) =
c
0

~ erfc

(P-1 )IN

I2P

1

-

2

e

2N

~ ( P+ 1 ) IN

ertc

/2:P

Voor grote N (in de praktijk vanaf N=3 à 5) lS de tweede term te
2N
zeer sterk toe,
verwaarlozen t.o.v. de eerste. Weliswaar neemt e
maar de bijbehorende erfc neemt nog sterker af.
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h) Bij verzilting of vervuiling van een oorspronkelijk schone kolom
door invoer van water met een concentratie c. geldt de analoge
1.n
formule:
B

1
2N
f ( 1+P)IN
= c ( N, P) _ 1
f ( 1-P) IN
+ 2 e
er c
hP
c.
- 2 er c
72p
1.n
nu met (1-P) i.p.v. (P-1) en de tweede term opgeteld i.p.v. afgetrokken.

De grootheid

geeft het aandeel van het oorspronkelijke water in

A

het uittredende mengsel, B = 1-A is het aandeel van het ingevoerde
water. De som van deze beide is uiteraard eén.
i) Verschillen de concentraties c

(oorspronkelijk) en c. (inkomend)
o
1.n
beide van nul, dan geldt dus voor het uit de kolom tredende mengsel:
c =cA+ c. B =cA+ c. (1-A)
0
1.n
0
1.n
of:
c = c. + A(c -c. )
1.n
0
1.n

2.2 Een andere randvoorwaarde
a) In 2.1 cis vermeld dat de tweede randvoorwaarde omstreden is; die
schrijft voor dat vanaf t=O het oppervlak van de kolom de concentratie
van het ingevoerde water aanneemt. Het blijkt dat bij deze voorwaarde
de stofbalans niet klopt: de ingevoerde hoeveelheid is iets groter
dan men in de gehele kolom berekent. Bij een conservatieve stof is
dit uiteraard onmogelijk.
b) Vervangt men deze "concentratie-voorwaard e"
ii)

x= 0

ii)

x

t > 0

c =c. (bij ontzilting 1.s c. =0)
1.n
1.n
door de "flux-voorwaarde" (zie Appendix IV):

=0

t

>

0

c

' - k ~,

x=O

3x x=O

= c.1.n

dan wordt een sluitende stofbalans verkregen.
c) De oplossing voor een ontziltende kolom wordt nu:
A =

c(N,P)
=
c

1

erfc

2

(P-1 )IN
ffp'

2NP
-(P-1 ) 2 N
- -;- exp
2P

0

+ ~(1+2N+2NP) e 2N erfc (P+1 )IN

hP

en voor een verziltende kolom:
B =

c(N,P)
=
c.
1.n

1

erfc

2

-

~

( 1-P)IN

ll2P

2NP
+ -7T

-(1-P) 2 N

exp--~

( 1+2N+2NP) e 2N erfc ( 1+P)IN

I2P

+

V-5

d) Ook hier geldt weer de "mengregel":
c = c. + A(c -c. )
1.n
o 1.n
e) Er bestaan vele oplossingen van dit type, voor allerlei voorwaarden
en zowel voor de concentratie- als de flux-randvoorwaarde bij x=O.
Een goed overzicht geven Van Genuchten & Alves 1982, USDA Techn.
Bull. 1661 (met andere notatie: hun v komt overeen met onze u, hun
A met onze B).
Dergelijke uitkomsten zijn echter tamelijk ingewikkeld;

Wl.J

zullen

daarom overgaan op een veel eenvoudiger model.

2.3 Cascade-model
a) Eerder is vermeld dat 2k een "afstand" voorstelt, waarover de
longitudinale dispersie (coëfficiënt DL) behorende bij de stroomsnelheid (u) een belangrijke vermenging veroorzaakt en waarbij:
k = DL/u
Wij kunnen daarom de grond (bij benadering) beschouwen als een
reeks van goed gemengde reservoirs, die in serie geschakeld zijn
(Fig. V-1). Elk reservoir ontvangt het effluent van het vorige,
vermengt dat met het reeds aanwezige water (het in de bodemlaag
aanwezige bodemvocht) en geeft dit mengsel door aan het volgende
reservoir (bodemlaagje}. Deze schakeling vormt een "cascade": elk
reservoir beïnvloedt alle volgende, maar heeft geen invloed op zijn
voorgangers.
Dit model is een benadering, omdat in de grond de menging door dispersie overal, bij elke x, geschiedt, terwijl deze in het model
plaats vindt in een aantal afzonderlijke reservoirs. De continue
variabele x wordt daarbij opgedeeld in een aantal discrete stappen
t.x= 2k.
b) Stel dat alle reservoirs oorspronkelijk zout water bevatten, met
concentratie c . Op tijdstip t=O begint zoet water door de caRcade
0

te stromen, met fluxdichtheid v (m/d) over een oppervlak A (m2 );
het debiet is dus Av (m3 /d).
Met de afstand 2k komt overeen een hoeveelheid bodemvocht van
2 E kA (m3 ); de inhoud van de reservoirs in het model is daaraan
gelijk.
In elk reservo1.r

T

l.S

dus de verblijftijd:

reservoir
= volume
doorstromend debiet

=

2 EkA

Av

=

2k
u

met

u=v/E

c) In het eerste (goed gemengde) reservoir geldt dan (p.III-3, links):
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A

I

ei
-t/T
=- = e
c

0

d) Het tweede reservoir ontvangt de afvoer uit het eerste; de concentratie daarvan, ei, neemt exponentieel af met de tijd, van c 0 tot nul.
Op zijn beurt wordt dit water weer gemengd met de inhoud van II, terwijl
het mengsel wordt afgevoerd. Mathematisch staat een dergelijk proces
bekend als "convolutie" (zie Áppendix V)
A_ =
-~I

cii = ( 1+ .L) e -t/T
c
1 !T

met

1 !=1 ( 1-faculteit)

0

e) Voor de volgende lagen geldt:
ciii
t
t2
-t/T .
=
('1
=
+ 1 !T + 2!T 2 ) e
AIII
c

met 2!=1 x 2 = 2

0

Arv

ciV
= -c

t3
t
t2
= ( 1 + --+~
+ 3!T 3
1!T
2!T

eN
=c

N-1
= n~O

0

met
AN

0

n!

[~)n

• e

-t/T

e -t/T
3! = 1x2x3=6

·met 0!=1
(nul-faculteit)

f) Voor verzilting van· een schone kolom onder invloed van water met
concentratie c.

~n

c.

~n

geldt weer:

= BN

en in het algemeen:
c

o

+ ( 1-A__ ) c .
-~

~n

g) Vergelijkt men de uitkomsten van dit model met die van 2.1 en 2.2,
dan blijkt een zeer goede overeenkomst, vooral met de oplossingen
voor de "flux-voorwaarde" uit 2.2. Een voorbeeld geeft fig. V-2,
waarbij V-2,A het verloop van de concentratie met de afstand x
weergeeft op een bepaald tijdstip t, fig.V-2,B,C het verloop

~n

tijd op twee afstanden x.
Het cascade-model blijkt in de praktijk meer dan voldoende nauwkeurig te zijn; de grotere eenvoud is daarbij een voordeel.
h) Het beschreven model werkt met discrete stappen in de stroomrichting (afzonderlijke reservoirs), maar is continu in de tijd.
Men kan aantonen, dat in dit geval
hun afmeting (vgl. 2.4).

2k

de juiste maat is voor

de
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2. 4 Numeriek model

("mixing c ell concept")

a) Alle eerder genoemde modellen leiden tot moeilijkheden bij ingewikkelder voorwaarden, bijvoorbeeld wanneer de concentratie in
c. = c. (t).
ln
ln
Voor eenvoudige vormen van deze tijdsfunctie zijn door "convolutie"
nog wel oplossingen te vinden, maar bij vele natuurlijke variabede invoer verandert met de tijd:

len (b.v. verontreiniging van de neerslag met bepaalde stoffen) is
de verandering daartoe veel te grillig.
In dergelijke gevallen is men aangewezen op een numeriek model, dat
niet alleen veel algemener toepasbaar is, maar dat bovendien zeer
eenvoudig is te hanteren.
b) Voor het proces van gecombineerd transport en dispersie komt de
methode erop neer, dat men de differentiaalvergelijki ng
~+ u ac
at
ax

vervangt door
1.2.+ uac
ax
at

=0

(transport & dispersie)

=0

(alleen transport)

en deze laatste vervolgens schrijft in eindige differenties:
c .. 1 - c ..
c . . - c. 1 •
l,J
l,J+
l- ,J
l,J +
=0
t.t
u
llX
waaruit c. "+l de nieuwe waarde, op eenvoudige wijze als onbekende
l,J

wordt gevonden.

Hierin is i de index voor de plaats, i-1 is de

linker buurman, j het nummer van de tijdstap, j+l de nieuwe tijd,
t.x

en t.t

de grootte van de stappen in de x-richting en in de tijd.

c) Door deze discretisatie in plaats en tijd treedt er nu "numerieke
dispersie" op. Door een juiste keuze van de stapgrootten kan men
deze numerieke dispersie zoveel mogelijk gelijk maken aan de
werkelijk optredende, fysische dispersie, die door de weggelaten
a2 c
term - k u~ wordt teweeg gebracht (zie Appendx V).
d) De beste overeenkomst wordt verkregen indien
Voorts 1s het noodzakelijk dat

u t.t
---llX

<<

t.t

= llX

- 2k
u

dit houdt in

dat de hoeveelheid water, die per tijdstap wordt toegevoegd
(sA u llt)
(sA llx).

klein moet zijn t.o.v. de inhoud van elk reservoir
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e) Nadere uitwerking geschiedt aan de hand van de drie vergelijkingen:
u t.t
t.x

t.t = t.x - 2k
u
C

•

i,J+

1 :

C• •
~.J

t.t- ( C
uA
+ uX

• 1
~-

<<

1

• - c . . ',

,J

~.J

u t.t
~s 0.10 als bovengrens een redelijke waarde. Wij kiezen
t.x
voor deze breuk de iets handiger waarde 1/11. Dan geldt dus:

Voor

t.x = 11 u t.t
zodat tenslotte:
t.t =

t.t = 11 t.t

en

2k
10 u

f) Voorbeeld. Stel een kolom met

en

- 2k/u

t.x = 1.1 x 2k

2k = 0.10 m en

s = 0.40.

Men voegt per dag een waterkolom van 0.2 m hoogte toe (fluxdichtheid), zodat in de kolom de stroomsnelheid
u= v/s = 0.5 m/d bedraagt. Uit het voorgaande volgt dan:
u t.t
- - = 1 I 11 ;
t.x

t.t = 0.02 dag;

t.x = 0.11 m

Op een bepaald tijdstip geldt in het reservoir i-1
c. 1 .= 5 kg/m 3 , terwijl c . . = 6- kg/m3 bedraagt.
~.J
~- ,J
Op het tijdstip

ci,j+ 1

1
= 6 + 11

dat

j+1 geldt dan:
3

(5 - 6) = 5.9091 kg/m .

Is nu bij de volgende stap de concentratie ~n reservoir i-1
gedaald tot 4.82 kg/m 3 , dan geldt na afloop van deze stap
voor het reservoir i:
ci,j+ 2 = 5.9091 +

1
11

(4.82- 5.9091)

=

5.8101

kg/m

3

Op deze wijze kan laag voor laag en stap voor stap het proces
worden doorgerekend.
g) Deze numerieke methode is algemeen toepasbaar, ook voor een
willekeurig verloop van de concentratie in de invoer en ook als
de reservoirs onderling verschillen in dispersiviteit en zelfs
als de opgeloste stof niet-conservatief is en onderhevig aan
ingewikkelde omzettings- en adsorptieprocessen.
h) In de literatuur staat deze methode bekend als het "mixing-cell"
concept.
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BEWEGING VAN NIET-CONSERVATIEVE STOFFEN

3. 1 Adsorptie en ionen-uitwisseling

a) Vele stoffen worden door de grond geadsorbeerd; ionen worden tegen
andere ionen uitgewisseld. Als adsorbens dienen vooral de organische
stof in de bodem en kleideeltjes.
Wij veronderstellen dat genoemde processen zo snel verlopen, dat er
in de grond steeds evenwicht heerst met de bodem-oplossing (voor
langzaam verlopende processen zie 3.3).
b) De betrekking tussen hoeveelheid geadsorbeerde stof (kg per kg droge
grond) en de concentratie in de oplossing (kg/m 3 ) staat bekend als de
"adsorptie-isotherm". Voor deze isotherm bestaan verschillende vormen
(fig. V-3):
- lineair: de geadsorbeerde hoeveelheid 1s evenredig met de concentratie in de oplossing;
- convex

bij lage concentratie wordt relatief veel geadsorbeerd,
bij hogere concentraties wordt de adsorptie zwakker;

- concaaf: andersom.
c) Bij lineaire adsorptie (fig. V-3,A) geldt dat er altijd eenzelfde
fractie van de totale hoeveelheid in oplossing verkeert en dus beweeglijk is, terwijl de rest door adsorptie vastgehouden wordt. Stel
dat 1/10 van de deeltjes zich in de oplossing bevindt, de overige
9/10 geadsorbeerd is. Omdat de deeltjes voortdurend van fase wisselen,
is eén deeltje 9/10 van de tijd onbeweeglijk en 1/10 van de tijd mobiel.
Het deeltje loopt daardoor 10x zo langzaam als een deeltje van een
conservatieve stof.
d) Stel de verhoudingen
en

a.
13

=

= 1-a. =

geadsorbeerde hoeveelheid stof
. totale hoeveelheid stof
hoeveelheid stof in oplossing
totale hoeveelheid stof

dan 1s de vertragingsfaktor R:
R = 1/13

=

totale hoeveelheid stof
hoeveelheid stof in oplossing

N.B. Ook voor R vindt men 1n de literatuur verschillende definities,
dus oppassen!
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e) Door deze vertraging duurt het Behele proces R x zo lang. Wij kunnen
dus in de formules en modellen de lineaire adsorptie in rekening brengen
door t

t'= Rt

te vervangen door

f) Bij een convexe adsorptie-isotherm wordt het front "scherper" dan zou
volgen uit transport en dispersie alleen; de doorbraak van een dergelijke
stof valt niet alleen later dan bij een conservatieve stof (door verook plotselinger. Op dit beginsel berust b.v.

traging), maar verloopt

de scheiding van componenten bij de chromatografie.
g) Bij een concave adsorptie-isotherm wordt het front juist vager en is de
doorbraak nog geleidelijker dan bij een conservatieve stof. Voor chromatografische scheiding is dit zeer ongunstig.
h) In beide gevallen van niet-lineaire adsorptie kan men het beste het
"mixing-c ell concept" (de numerieke methode) gebruiken voor berekening.
In elke cel en voor

elke~ijdstap

kan men het betreffende evenwicht uit-

rekenen; alleen de stof, die daarbij in de oplossing aanwezig blijft,
loopt bij de volgende tijdstap door naar de volgende cel.

3.2 Afbraak door chemische en biologische omzetting
a) Wij behandelen hier alleen de afbraak volgens een eerste-orde proces:
c(t)

= c0

t

e-ll

met

ll :

-1
afbraakconstante ( d )

en veronderstellen dat de betreffende stof niet wordt geadsorbeerd.
b) Bij zuiver transport in een systeem met constante reistijd T
(transport in een kolom, stroming van water naar een put in het
midden van een rond eiland) geldt dan, dat op het tijdstip T niet
het water met

invoer-concentratie c. doorbreekt, maar water met
1n

concentratie
c

= c.1n

e

-llT

Een toepassing hiervan is de infiltratie van voorgezuiverd r1v1erwater in de duinen ten behoeve van de drinkwatervoorziening in WestNederland. Na een verblijftijd van enkele weken tot enkele maanden
wordt het opgepompt; in deze tijd zijn allerlei ongewenste bestanddelen door afbraakprocessen sterk in concentratie verminderd.
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c) In systemen met ongelijke reistijd en

zuiver transport (b.v. een put

nabij een kanaal, p. IV-4) kan men voor elke stroomlijn q, met reistijd
T , de correctie voor afbraak in rekening brengen:
q

c

q

= c.

~n

e

-~

q

Door middelen over alle stroomlijnen verkrijgt men dan de verwachte
samenstelling van het uitstromende water. De berekening geschiedt het
eenvoudigst door q in klassen in te delen en de middelste stroomlijn
van elke klasse als vertegenwoordiger te kiezen.
d) In het geval van Tabel IV-1 (p! IV-4) voor een put nabij een recht
kanaal geldt Tabel V-1.
Tabel V-1 Stroming van water van een recht kanaal naar een winput;
gedrag van een langzaam afbreekbare verontreiniging.
E=0.25 H=4 m a=1C m Q=100 m3 /d c. =10 g/m3
~=0.1 d- 1
~n

q-klasse

vertegenwoordigd
door stroomlijn q

(%)

(%)

reistijd
T
(d)q

5;95

638.4

0-10;90-100

concentratie in
effluent 3 c
q
(g/m )
0.00

10-20;80-90

15 ;85

24.94

0.83

20-30;70-80

25;75

6.28

5.34

30-40;60-70

35;65

3.026

7.39

40-50;50-60

45;55

2. 179

8.04
---

~=~~

In het opgepompte water mag dus een concentratie van 4.32 g/m 3 (mg/1)
worden verwacht.
e) In een goed gemengd reservoir treedt een sterke spreiding van de
verblijftijden op. Sommige opgeloste deeltjes zullen zeer spoedig
("onmiddellijk") ontsnappen, andere blijven geruime tijd in het
reservoir; de eerstgenoemde zijn dus niet aan afbraak onderhevig
geweest, terwijl laatstgenoemde grotendeels verdwenen zullen zijn.
Is er afbraak in een dergelijk reservoir, volgens een eerste-orde
proces, dan luidt de differentiaalvergelijking (vgl. p. III-3):
de
1
- +- c =
dt
T
waar~n

c.

~n

--T

).1

c

de laatste term de invloed van de omzettingen weergeeft.

De oplossing geschiedt via de

in·~egrerende

factor, in dit geval:

e t(~J.!)

rnvoering van de begin-voorwaarde

t=O

c=c

0

leidt tenslotte tot
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de oplossing voor een reservolr met een aan verval onderhevige stof:
c i.n [ 1 - e - t ( 1+ll
c_- 1+)lT

Voor

Jl=Ü

T)/Tl

+ c

e

0

-t ( 1+JJT) /T

(geen afbraak) gaan deze formules over in die van Hfst.III

voor een conservatieve stof.
3.3 Adsorptie en afbraak in een kolom
a) Is een stof onderhevig aan (lineaire) adsorptie en aan omzetting volgens
een eerste-orde proces, dan is het denkbaar, dat de snelheid van de
afbraak in de opgeloste fase verschilt van die in de geadsorbeerde
toestand (omzettingsconstanten resp.

ll

en

op1

ll

d ).
a s

b) Bij lineaire adsorptie verkeert een deeltje Rx zo lang in de geadsorbeerde
toestand als in de vloeibare fase; de gemiddelde afbraakconstante is dus:

c) Voor de verplaatsing van een niet-conservatieve stof, die onderhevig lS
aan lineaire adsorptie en aan afbraak volgens een eerste-orde proces,
geldt de differentiaalvergelijking (vgl. 2.1, p. V-2):
Rl.9_

at

a2 c
ku"W

+u~
dX

=

-

)l

c

waarin de laatste term de invloed van het afbraakproces weergeeft en R
de vertraging veroorzaakt door de adsorptie. De symbolen zijn dezelfde
als op p. V-2;

ll

is de gemiddelde afbraakconstante.

d) Voor het beschreven geval zijn voor een groot aantal randvoorwaarden
analytische oplossingen bekend. Zie Van Genuchten & Alves -waarbij zij
de stroomsnelheid u aanduiden als v en voor

Jl

een "productieconstante"

gebruiken, met tegengesteld teken. In de oplossingen moet dus( in onze
notatie

v worden vervangen door u en

ll

door

-u).

e) Voor deze gevallen kan met de numerieke "mixing cell" methode eveneens
een nauwkeurige oplossing worden gevonden. Voor ingewikkelder gevallen
(niet- lineaire adsorptie, afbraak volgens processen van hogere orde)
is dit zelfs de enig bruikbare weg.
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VI ZOET EN ZOUT GRONDWATER
HET BEGINSEL VAN BADON GHYBEN EN HERZBERG
a) In kustgebie den vindt men vaak zoet grondwate r boven zwaarder,
zout water (vgl. p.I-8, punt f). Tussen beide watersoor ten bevindt
zich een brakke overgangs zone, maar deze is onder natuurlijk e omstandighe den meestal vrij dun, minder dan 10 m en veelal slechts
enkele meters dik.
Wij kunnen daarom bij benaderin g aannemen, dat er een scherp grensvlak tussen zoet en zout. water bestaat.
b) In duingebie den langs de zeekust komt het zoete water voor als een
lens van stromend grondwate r, die gevoed wordt door het neerslagoverschot en die drijft op stagneren d zout water (Fig.VI-1 ).
Uit de stilstand van het diepe zoute water volgt, dat daarin de
stijghoog te overal dezelfde moet zijn. Was dit niet zo, dan zou dit
water gaan stromen. Deze stijghoog te is (in beginsel) gelijk aan het
gemiddeld e zeenivo (in Nederland N.A.P.)
c) Het zoete water stroomt naar zee. Omdat ook het grensvlak (aan de
zoetwater zijde) een stroomlij n van het systeem is, wordt dit vlak
regelmati g "schoonge spoeld" (zij het met een zeer kleine stroomsne lheid).
Zout, dat door diffusie of door transvers ale dispersie het grensvlak
passeert, wordt daardoor effectief verwijder d, zodat de overgangs zone
steeds tamelijk dun blijft,
d) Bij een scherp grensvlak is de druk aan weerszijd en dezelfde:
. N m-2) is continu. Daarenteg en treedt in de potential en
P ( ~n
en ook in de stijghoog ten bij het grensvlak een sprong op:
~, P~ en H zijn discontin u (voor deze symbolen zie p. I-6). Van
deze uitdrukkin gen voor de potentiaa l zullen wij voortaan de
stijghoog te H gebruiken .
e) Een stijgbuis met een filter juist onder het grensvlak (gelegen op
een hoogte zg t.Q.v. NAP, waarbij z g negatief is) zal zich vullen met
zout water. Dit water heeft een dichtheid p""' 1025 kg/m 3 en stijgt
tot de hoogte H". Als het zoute water ~n rust is en in contact staat
met de zee, dan geldt H"= NAP + 0.00 m.
Een stijgbuis met een filter juist boven het grensvlak (op NAP + z g )
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P"' 1000 kg/m3 ) en evenwicht

zal zich vullen met zoet water (dichtheid
bereiken bij een stijghoogte H (t.o.v.NAP).
Bij het grensvlak geldt nu voor de druk P:
- boven het grensvlak (zoet water)

p

- onder het grensvlak (zout water)

p

zoet =
zout

pg(H-z )
g

= p"g(H"-z )
.
g

Omdat ter weerzijden de druk gelijk is, volgt door gelijkstelling:
z
z

waarin

z

g

= p"H" - pH
g
g

p" - p

waarbij

=-LH ~-40 H
t.p

H"= 0 (t.o.v. NAP), dus:
omdat P"' 1000; p" "' 1025 kg/m3

de ligging is van het grensvlak (t.o.v. NAP) en H de

zoetwater-stijghoogte (eveneens t.o.v. NAP).
f) Is de bodem goed doorlatend, dan is H (gemeten bij het grensvlak) niet erg
verschillend van de hoogte van het freatisch vlak. De eerste onderzoekers
van deze verschijnselen, Badon Ghyben (1889) in Nederland en Herzberg (1901)
in Duitsland, waren dan ook van mening, dat de relatie ook geldig was
als H de hoogte is van het freatisch vlak in het duingebied.
Vaak treden er echter in het zoete duinwater verschillen op in stijghoogte op verschillende diepte en is de hoogte van het freatisch vlak
gelegen boven de stijghoogte van het zoete water bij het grensvlak. Dit
wordt veroorzaakt door de neerwaartse stroming van het zoete water in
combinatie met de aanwezigheid van weinig doorlatende lagen in de bodem.
Voorbeeld: als in de duinen het freatisch vlak ligt op NAP+3.00 m, dan
zou men volgens Baden Ghyben en Herzberg het grensvlak mogen verwachten
op NAP-120.-- m; in werkelijkheid ligt het wat minder diep (op Terschelling bijvoorbeeld op ongeveer NAP-100.-- m~.
g) De berekening van de stromingen in dergelijke systemen en de invloed,
die waterwinning daarop uitoefent worden hier niet uitvoerig behandeld.
Er bestaat daarover een uitgebreide literatuur.
In het volgende worden enkele voorbeelden gegeven.
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WINNING VAN WATER UIT KUSTGEBIEDEN

a) In de Nederlandse kustduinen kwam de geschetste toestand omstreeks
1850 nog overal voor. Behalve op de Wadden-eilanden is zij thans
zeer zeldzaam geworden.
In 1853 begon de stad Amsterdam met de winning van het zoete duinwater,
aanvankelijk door middel van in het duin gegraven open kanalen, die in
een verzamelkom uitmondden. Door deze onttrekking begon het freatisch vlak
zeer langzaam te dalen en het grensvlak relatief veel sneller te stijgen.
Wegens de genoemde daling en vooral wegens het inmiddels sterk toegenomen
waterverbruik werd in 1917 begonnen met het oppompen van zoet water op
wat grotere diepte, gewonnen uit putten. Door de steeds verder gaande
daling van het freatisch vlak verdroogden de oorspronkelijk natte duinvalleien en de kenmerkende flora verdween. Daarentegen werd drinkwater
van uitstekende kwaliteit verkregen.
Omdat er al spoedig meer water aan het duin werd onttrokken dan de aanvulling door de neerslag, werd op de bestaande, aanvankelijk zeer grote
voorraad ingeteerd. Bovendien bracht de verstoring van de natuurlijke
stromingen een verstoring teweeg, die leidde tot een sterke verbreding
van de brakke overgangszone tussen zout en zoet water, vooral in de
nabijheid van de winningsmiddelen. Omstreeks 1950 begon water uit deze
mengzone sommige winputten onbruikbaar te maken, waardoor deze moesten
worden gesloten.
De oplossing werd gevonden in de aanvoer van water uit de Rijn (transportleiding van Jutfaas naar Vogelenzang) en infiltratie van dit water
in de duinen. Door de aanvoer van dit "vreemde" water keerde weliswaar
de vroegere natte toestand van de duinvalleien terug, maar niet de bijbehorende flora; het rivierwater is daarvoor veel te voedselrijk.
Wel werd door het aangelegde systeem een betrouwbare en blijvende watervoorziening bereikt. Veel ongewenste stoffen in het rivierwater worden
bij de passage door de bodem geadsorbeerd of afgebroken.
Wegens de nadelige invloed op de duinflora overweegt men thans de infiltratie van het rivierwater niet langer aan het oppervlak te laten
geschieden, maar op vrij grote diepte, door middel van persputten. Om
verstopping van dergelijke putten te voorkomen is evenwel een zeer
grondige voorzuivering van het te infiltreren water nodig.
b) Ook bij andere steden in West-Nederland trad een dergelijke ontwikkeling
op. Wegens de slechte kwaliteit van het

Rijnw~ter

(vooral sinds ongeveer

1950) is men soms overgegaan op het gebruik van Maaswater voor infiltratie. Zo gebruikt 's Gravenhage water uit de Andelse Maas, dat na
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defosfateren en voorzuivering in de duinen wordt gebracht en na een korte
verblijftijd weer wordt teruggewonnen. De daarbij in de duinen gevormde
voorraad grondwater dient daarbij als buffervoorraad voor tijden dat de
Maas nauwelijks afVoer heeft (zoals in een droge zomer het geval is).
c) In andere landen komen overeenkomstige situaties voor. Door de geringe
verdamping van onbegroeid zand zijn (kust)duinen goede verzamelaars van
water, zelfs in streken met zeer weinig neerslag. Aan duingebieden kan
dan ook in de regel goed water (zij het in beperkte hoeveelheden) worden
onttrokken.
d) Ook in kustgebieden zonder duinen komt het dikwijls voor dat een aquifer,
die in het binnenland wordt gevoed, zoet water naar zee voert. In een
dergelijke aquifer vormt zich dan een zout-wig (Fig. VI-2), die bij
onttrekking van zoet water zich landinwaarts gaat bewegen en die op
den duur de winplaats kan bedreigen. Voorbeelden van dergelijke

~ut

intrusie zijn van vele kustgebieden bekend.
e) Zout-intrusie kan worden tegengegaan door tussen de winplaatsen en de
kust zoet water te infiltreren. Doet men dit op de juiste wijze, dan
kan men bereiken dat dit geinfiltreerde water in zijn geheel naar zee
stroomt. Van het zoete water uit het achterland kan men dan echter een
groter deel winnen dan eerst. Bij deze werkwijze liggen er stagnatiepunten
tussen het geinfiltreerde water en de winputten (Fig. VI-3); het toegevoegde water mag daarom van slechte kwaliteit zijn, mits zoet.
In Israël infiltreert men voor deze afscherming van het zeewater het
afValwater van Tel Aviv in de kustduinen. Verder landinwaarts pompt
men schoon zoet water op, afkomstig uit het binnenland.
f) Bovenstaande werkwijze is een voorbeeld van een "hydrologisch scherm".
Meestal is het ondoenlijk een watervoerende laag met een damwand of op
ander~

wijze af te sluiten tegen de verspreiding van een verontreiniging.

Door het tot
g~wenste

~tand

brengen van stroming, met stagnatiepunten op de

plaatsen, kan echter veel worden bereikt (vgl. ook p.VII-5)

VII-1

VII VERONTREINIGING VAN GRONDWATER
1 ENKELE VERONTREINIGENDE STOFFEN
a) In dit hoofdstuk wordt een kort overzicht gegeven van enkele
belangrijke verontreinigende stoffen. Deze kunnen overwegend
afkomstig zijn uit diffuse bronnen of uit puntbronnen. Het is
niet de bedoeling deze zeer uitgebreide materie uitvoerig te
behandelen, noch zal worden gestreefd naar volledigheid.
b) In het laatste gedeelte zal worden aangeduid, hoe men door hydrologische
maatregelen de verspreiding van ongewenste stoffen in het grondwater
kan tegengaan.
1.1 Stoffen, voornamelijk afkomstig uit diffuse bronnen
a) IJzer en mangaan komen van nature vaak in ongewenst hoge gehalten

voor in anaëroob grondwater, voornamelijk als ferro- en

man~no-ion.

Bij de winning van grondwater is dan ook veelal ontijzering of ontmanganing noodzakelijk. Dit geschiedt door het water in de lucht te
versproeien, waarbij oxydatie optreedt; de gevormde ferri- en manganiverbindingen worden daarna afgefiltreerd.
Zeer ijzerarm grondwater komt voor in de stuwwallen van de Veluwe (en
elders). Hier ligt het freatisch vlak enkele tientallen meters beneden
het maaiveld en als gevolg daarvan verblijft een infiltrerende waterdruppel enkele jaren in de dikke onverzadigde zone van de bodem. Al die
tijd is het in aanraking met zuurstof, waardoor vrijwel alle oxydeerbare
bestanddelen worden omgezet.· Na aankomst in het grondwater kan dan geen
chemische reductie meer optreden.
Het water van sprengen en bronnen op de Veluwe is daarom vanouds gebruikt voor papierfabrikage en voor wasserijen.
b) Chloride komt mee met de neerslag (cyclisch zout, uit zee afkomstig
en in de lucht gebracht door verstuiven van zeewater bij harde wind);
voorts is het afkomstig van bemesting (o.a. met kalizouten). Door dit
laatste zijn de Cl'-gehalten in grondwater onder landbouwgebieden hoger·
dan onder natuurterreinen. Toch blijven de Cl-gehalten, die aldus worden
veroorzaakt, ver beneden de normen voor drinkwater en voor landbouwkundige toepassingen.
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Over het voorkomen van brak tot zout grondwater ~n West-Nederland
(transgressie van Calais) en in de duinen (zoet water boven zout)
is reeds gesproken.
c) Nitraat veroorzaakt thans problemen bij de drinkwatervoorziening.
Te hoge giften aan dierlijke mest, vooral in de zandstreken van Nederland,
geven na oxydatie in de bovengrond zoveel nitraat, dat dit lang niet
geheel door het gewas kan worden benut. Het overschot spoelt uit en
bereikt het grondwater; daardoor kan de norm van 50 mg/1 N03-ion,
geldig voor drinkwater, worden overschreden.
Als in de bodem weinig reducerende stoffen aanwezig Z~Jn, dan gedraagt nitraat zich als een conservatieve stof.Door organische stof
en mogelijk ook door ferro-ionen kan N03 echter worden gereduceerd
tot stikstofgas, N2 (denitrifikatie). Doordat dit proces op de ene
plaats wel, op de andere niet optreedt, is het voorkomen van nitraten
in grondwater bijzonder onregelmatig.
Men vindt de hoogste concentraties

ond~r

zwaar bemest bouwland

(maisakkers) op zandgrond met een diepe grondwaterstand. Dan oefenen
de reducerende processen weinig invloed uit.
Op klei- en veengronden en ook bij grasland met een ondiepe grondwaterstand zijn de gehalten veel lager, ook bij zware bemesting.
Enkele pompstations worden thans door te hoge N03-gehalten met
sluiting bedreigd. Een voorbeeld is P.S. Montferland, gelegen op een
stuwwal, dat niet-gereduceerd grondwater wint.
Een goede en goedkope oplossing voor verwijdering van nitraat
ontwikkeld aan de

~s

LH~

d) Kalium, eveneens afkomstig van bemesting en vaak samengaand met
hoge nitraatgehalten. In tegenstelling tot N03 wordt K' niet chemisch
omgezet, maar het wordt wel in vrij sterke mate geadsorbeerd aan
kleideeltjes en aan organische stof (uitwisseling met andere kationen).
Het K'-ion is dan ook in klei- en veengronden weinig mobiel; ~n
zandgronden komen soms zeer hoge gehalten voor.
e) Fosfaat wordt in de bovengrond sterk vastgehouden, ook in zandgrond.
Bij organische bemesting is een klein gedeelte van het fosfaat
(ongeveer 1%) zeer mobiel; het is gebonden aan vrij kleine organische
moleculen en ongeveer even beweeglijk als chloride.
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Het meeste fosfaat wordt echter in de bodem gebonden aan Ca, Fe en Al.
Sommige van deze reacties verlopen slechts langzaam, waardoor "pseudoevenwichten" ontstaan. Op den duur geraakt echter de bodem verzadigd en
treedt doorbraak op naar het grondwater. Deze "doorslag" van fosfaat is
o.a. in de Haagse Waterleidingduinen waargenomen; hier is de afstand
tussen de infiltratieplassen voor rivierwater en de winningsmiddelen
slechts enkele tientallen meters en de verblijftijd in het duin vrij
kort. Den Haag is daarop overgegaan tot defosfateren van het aangevoerde
water.
f) Restanten van bestrijdingsmiddelen of omzettingsprodukten daarvan
kunnen tot in het grondwater doordringen. Voorbeelden daarvan zijn
bekend van Long Island (bij New York) en van Drente, beide gebieden
met een intensieve aardappelteelt. Nabij Emmen werd 1,2 dichloorpropaan aangetreffen in winputten van 50-60 m diepte; de herkomst
is een in 1984 verboden grondontsmettingsmiddel.
g)·Tritium, ~T is een zwaar isotoop van waterstof, dat zwak radioactief
is en met een halveringstijd van 12.3 jaar vervalt. Sporen tritium komen
van nature in regenwater voor. In de jaren zestig veroorzaakten proeven met atoomwapens in de atmosfeer een sterke verhoging van het
gehalte aan HTO (zwaar water).
Het isotoop is een uitstekende merkstof, omdat het deel uitmaakt van
het water zelf; het is veel gebruikt voor allerlei onderzoek naar
grondwaterbewegingen. Door de vrij korte halveringstijd duidt de
aanwezigheid van tritium op "jong" grondwater. In oud water (meer dan
100 jaar geleden geïnfiltreerd) komt het niet of nauwelijks meer voor.
h) Zuur, H'-ion, komt op het aardoppervlak terecht door allerlei, meest
antropogene processen, die leiden tot het ontstaan van "zure regen".
Als de grond weinig bufferend vermogen heeft, dan wordt ook het
grondwater beïnvloed. Merkbare verzuring komt voor in zuivere kwartszanden; in gebieden met zulke zanden is thans de pH van het grond-.
water merkbaar aan het dalen. Als er gemakkelijk verweerbare mineralen,
kleideeltjes of kalk in de bodem voorkomen, is dit thans nog niet het
geval.
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bieden de
i) Door al deze oorzak en zijn thans in de Nederl andse zandge
ogeen
boven ste tienta llen meters van het grondw ater duide lijk antrop
Als
beïnvl oed. Het neersl ag-ove rschot bedraa gt ongeve er 300 mm/yr.
fracti e
dit oversc hot vertik aal infilt reert 1n een bodem met poriën
er 1 m
1/3 (gehee l gevuld met grondw ater), dan wordt elk jaar ongeve
sterke
van de grond verver st met nieuw water. Voor de duur van de
llen
antrop ogene invloe den volgt dan een tijdsp anne van enkele tienta
l na
jaren: indus trie, zware bemes ting, verkee r e.d. namen voora
1950 sterk toe.
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1.2 Stoffen, voornam elijk afkomst ig uit puntbron nen
. hl oorethee n )wordt veel gebruik t voor het ontvette n van metalen
"Tr." (t r~c
a ) ----~
o.a. in de galvanis che industri e. De stof wordt in de bodem en in het
grondwa ter nauwelij ks geadsorb eerd of afgebrok en. Verontr einiging met
tri heeft moeilijk heden gegeven bij een aantal waterwi nplaatse n; soms
zijn extra pompput ten gemaakt , die moeten voorkome n dat verontre inigd
grondwa ter tot de winplaa ts doordrin gt (hydrolo gische afscherm ing).

Door de grote vluchtig heid kan "tri" uit het gewonnen water worden verwijderd door het water intensie f aan de lucht te versproe ien.
b) Minerale olie kan het grondwa ter bereiken door lekken in pijpleid ingen,
door ongelukk en bij het transpo rt en door morsen of lek bij benzine stations . De olie zakt snel in de bodem en zal zich, als het freatisc h
vlak wordt bereikt, juist boven dit vlak horizon taal gaan uitsprei den.
Aan deze verbreid ing komt een eind, wanneer de toestand van "restverzadig ing" is bereikt. Bij deze restverz adiging aan olie komt in de
poriën van de bodem zowel water als olie voor. Infiltre rend neerslag water, dat de waterfas e van deze verontreinigd.~ zone passeer t, neemt
daarbij smaakst offen op uit de oliefase en wordt daardoor ongesch ikt
voor gebruik als drinkwa ter (Fig.VII -1).
Bestrijd ing door de besmette grond zo spoedig mogelijk te verwijde ren
(liefst voordat de olie het freatisc h vlak heeft bereikt) en uit te
gloeien. Ook intensie f contact van oliehoud ende grond met de atmosfee r
leidt tot afbraak van de olie door biologis che omzettin gen. In grondwater en vooral bij anaërob ie is minerale olie zeer stabiel (anders zou
ook de winning ervan niet mogelijk zijn).
c) Stoffen afkomst ig uit vuilstor ten e.d. omvatten een grote verschei denheid
aan verbindi ngen, waarond er zeer schadel ijke. Zware metalen zijn in de
bodem weinig mobiel (het meest beweegl ijk zijn Zn en Cd); op korte termijn
vormen stoffen als cyanide (CN'-ion ) een grotere bedreigi ng. Voor vuilstorten geldt, dat ook hier het Cl'-ion een goede indicato r is voor de
afstand waarove r verontre inigd water zich heeft versprei d. Vrijwel alle
andere stoffen lopen langzam er of worden omgezet in de bodem.
Verontr einiging door vuilstor ten kan worden tegengeg aan door het stort
hetzij van een "dak" te voorzien (b.v. een mengsel van zand en bentoni et,
dat nagenoeg waterdic ht is en dat bovendie n voldoend e bestand is tegen
optreden de zettinge n) hetzij van een "bodem" (b.v. een kunststo f folie
onder het stort). Door oude storten te beplante n met bomen kan men de
hoeveelh eid percoler end water vermind eren (bos verdamp t meer water dan
kale grond of andere begroeiingstypen)~ maar niet tot nul reducere n.
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2 HYDROLOGISCHE AFSCHERMING
a) Watervoerende pakketten zijn in de regel zo dik (enkele tientallen
tot enkele honderden meters) en zo uitgestrekt dat aan mechanische
afscherming van een verontreiniging niet te denken valt.
b) Meer effectief is hydrologische afscherming; in het voorgaande zijn
daarvan al enkele voorbeelden gegeven. Men tracht daarbij een zodanige
stroming te veroorzaken, dat het verontreinigde grondwater niet kan
doordringen tot gevoelige plaatsen.
Dit kan door infiltratie van water, maar ook door onttrekking. Het
voordeligst is een combinatie van beide. Een voorbeeld van een combinatie
van infiltratie en winning geeft Fig. VII-2.
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