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1. inleidîll.g
Door het beschik baar komen van snelle en betrouw bare rekenau tomaten omstree ks de
zestige r jaren zijn de mogelijk heden tot het uitvoere n van geohydr ologisch e
bereken ingen aanzien lijk toegenom en. Alvoren s echter tot een optimaa l gebruik '
van deze hulpmid delen kon worden overgeg aan diende eerst op het vakgebi ed toegesneden progral!i matuur ontwikke ld- te worden. Hieraan is de laatste tien jaar met
grote voortva rendheid gewerkt , hetgeen geresul teerd heeft in een uitgebr eide
hoeveel heid program ma's voor uiteenlo pende vraagstu kken op geohydr ologisch gebied. Het kan nu voorkomen dat voor het oplossen van een bepaald probleem verschillen de program ma's ter beschik king staan zodat een keuze gemaakt moet worden
welk program ma-of welke kombina tie van progra~'s het meest geschik t is voor
het beoogde doel. Het verschi l zit daarbij meestal in de mate van schema tisering
die toegepa st kan worden.
Om meer inzicht in de mog_elijkheden van de verschi llende program ma's te krijgen
is de studie "Onderl inge vergelij kbaarhe id van geohydr ologisch e modelbe rekeningen" gestart . Terwill e van de beschik bare tijd is besloten om de vergelij king
alleen betrekk ing te laten hebben op de door de diverse modelle n bereken de verlag~ngen ten gevolge van een permane nte en geconce ntreerde
grondw aterontt rekking" Het onderzo ek is zo opgezet dat voor vier min of meer represe ntatieve
gebiede n in Nederlan d de gevolge n van een grondwa terwinni ng op de grondwa terstand worden bereken d, dit. dan in termen van optreden de verlagin gen ten gevolge
van deze winning en. Deze verlagin gen worden met behulp van een aantal modelle n
bereken d en onderlin g vergelek en. Bij de keuze van de locatie s is gekeken naar
geb~eden waar de bereken ingen met het qua invoer-v erzorgin
g meeste tijd vergend e
model (Gelgam) voorhan den waren of althans op korte termijn beschik baar zouden
komen.
Naast de resultat en van numerie ke bereken ingen zijn ook de resultat en van analytische bereken ingen en indien beschik baar de resultat en van langdur ig uitgevo erde ·pompproeven in de vergelij king betrokk en.
De vier gebiede n waarvoo r de bereken ingen zijn uitgevo erd zijn: 't Klooste r,
Sleen, Gelders e Vallei en Over-Be tuwe.
Hoofdst uk 2. geeft enkele achtergr onden bij de gebruik te berekeni ngsmeth oden
terwijl hoofdstu k 3. een overzic ht van de deelgeb ieden en de resultat en van de
uitgevo erde bereken ingen geeft. Hoofdst uk 4. geeft de samenva tting en de conclusies.
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2.
·modellen
2~1.Jlrileiding .

In dit hoofdstu k wordt èen korte beschri jving van de toegepa .ste modelle n gegeven. Naast de analytis che en numerie ke modelle n worden ook de pompproeven beschreve n. De analytis che modelle n worden in hoofdstu k 2.2. behande ld, waarbij
achteree nvolgen s de formule van De Glee, Dietz, Dupuit-T hiem, Ernst en Bruggeman
aan. de orde komen. Deze analytis che bereken ingen hebben betrekk ing op een stationaire stromin gstoesta nd.
De numerie ke modelle n zijn onder te verdele n in station aire- en niet-sta tionair e
modelle n. Bij de station aire bereken ingen is gebruik gemaakt van êên programma
namelij k Statrec t. Het programma Statrec t wordt in hoofdstu k 2.3. beschre ven.
De numerie ke niet-sta tionair e bereken ingen zijn met twee modelle n uitgevo erd
namelijk Transre ct en Gelgam. Transre ct is de niet-sta tionair e versie van
Statrec t en wordt in h~ofdstuk 2.4. besprok en. Statrec t en Transre ct beschri jven
het gedrag van de grondwa terstrom ing in de verzadig de zone. Het Gelgam-model beschouwt naast de stroming in de verzadig de zone ook de stroming in de onverza digde zone en is gekoppe ld aan een verdamp ingsmod el. Het Gelgam-model wordt in
hoofdstu k 2.s. beschre ven.
Hoofdst uk 2.6. geeft enkele bijzonde rheden omtrent pomppro even.
Het is niet de bedoelin g om bovengenoemde modelle n uitvoer ig te behande len, maar
uitsluit end om achterg rondinf ormatie over deze modelle n te verscha ffen waarop in
de volgend e hoofdstu kken kan worden terugge vallen. Zo zal aandach t worden geschonke n aan de mogelijk heden die de tnodelle n hebben (of missen) om bepaald e
hydrolo gische interak ties in de bereken ing op te nemen.
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Uitgaande van een watervoer ende laag aan de bovenkan t afgedek~ door een semi'
permeabe le laag en aan de onderkan t begrensd door een ondoorlat ende basis,
-waarbij aan het pakket door middel van een volkomen pompput een constante volume.

stroom Q wordt onttrokke n" heeft De Glee e.en formule voor de te verwachte n potentiaalda U:ngen in het watervoer ende pakket ontwikke ld. De afgeleide formule
geldt onder de volgende aannamen:
-het watervoer ende pakket heeft een oneindige uitgestre ktheid, is homogeen,
isotroop en van uniforme· dikte;
- het stijghoog tevlak van het watervoer ende pakket is zonder onttrekki ng nagenoeg horizonta al;
- door het pompen verander t de potentiaa l boven de semi-perm eabele laag niet;
- er· wordt met een constant debiet onttrokke n;
- de pompput is volkomen;·
- de scheidend e laag is semi-perm eabel;
- de stroming is stationa ir;
-

À

>3D.

De formule luidt:.
.._
"'r

•

2

Q

11'

kD

Ko (~)
/\

(1)

met:
+r • verlaging stijghoog te in watervoer ende pakket op afstand r· van de.
pompput (m)
Q • grootte onttrekki ng (m3/dag)
kD • doorlaatv ermogen watervoer ende pakket (m2/dag)
Ko • gemodific eerde Bessel funktie van de 2e soort en de oe orde
r = af stand pompput tot beschouwde punt (m)
c • weerstand semi-perm eabele laag (dagen)
À = spreiding slengte (À • fkDc) (m)
D • dikte watervoer ende pakket (m)
Figuur 1 geeft een overzicht van de schematis ering volgens De Glee.*

* Figuren en tabeZZen in aparte bijl,age.
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2~;2.-Dietz

Door Dietz zijn formules af geleid die de verlagingen in een watervoeren d pakket
ten gevolge van een onttrekking in de nabijheid van een waterloop berekenen.
Hierbij worden de randconditi es (bijvoorbee ld invloed van de waterloop) verdisconteerd door zogenaamde Green's funkties.
De formules zijn onder de volgende aannamen geldig:

- het watervoeren de pakket is homogeen, isotroop en van uni.forme dikte over het
door de onttrekki.ng betnvloede gebied;
- het

pi~zometrisch

nivo en/of het freatisch vlak is voor de onttrekking min of

meer horizontaa l;
- de onttrekking vindt plaats met een constant debiet;
- de put is volkomen;
- het watervoeren de pakket mag spanningsw ater of freatisch water bevatten; .
- het gebied mag door '~n of meerdere waterlopen doorsneden worden, die echter
wel volledig moeten insnijden, d.w.z. het watervoeren d pakket voeden zonder
radiale- en/of uittreeweer stand •. Tevens moeten deze waterlopen een constant
peil hebben dat niet door de onttrekking wordt bernvloed.
Wordt aan deze voorwaarden voldaan dan is -de verlaging in een piëzometer met
cotirdinaten xt,yl, veroorzaakt door een onttrekking in punt XwtYw=

+-x _,y
1

1

=

__g_
2'1rkD

G(x,y)

(2)

met:

+xl ,yl . = verlaging.

stijghoogte in watervoeren de pakket in punt x 1 ,y 1 (m)

Q

= grootte onttrekking (m3/dag)

kD

= doorlaatverm ogen

G(x,y)
D
xw,yx

watervoeren de pakket (m2/dag)
= Green-funk tie voor een door de hydrologisc he situatie bepaalde randvoorwaarde

= dikte watervoeren de pakket (m)
= cotirdinaten onttrekking spunt (m)

Voor een onttrekking temidden van twee evenwijdige waterlopen gelegen luidt de
Green-funk tie:

V
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11'(Yl - yw)
11'(xl+ xw)
+ cos
2a
2a
11'(yl - Yw)
11'(Xl - xw)
cosh
cos
2a
2a
cosh

=~

G(x,y)

ln

waarbij 2a de afstand tussen de waterlope n is.
Opm.:

cl>

is de verlaging die optreedt bij spannings water, bij freatisch water

,

.2

vervangen te worden door et>', waarbij cl> • cf> - 2i)• Onder Nederland se
omstandig heden is ZD meestal klein t.o.v. cj>, zodat <f>' dan ongeveer gelijk is
aan cl>·
dient

,2

cl>

22.3. Dupuit-Thiem
Uitgaande van een watervoer end pakket met zowel aan de onder- als aan de bovenkant een ondoorlat ende laag, waaraan door middel van een volkomen pompput een
constant debiet Q wordt onttrokke n is door Thiem een formule voor de te verwachten potentiaa ldalingen in het. watervoer ende pakket gegeven. De formule geldt
onder de volgende aannamen:
- het watervoer ende pakket heeft een oneindige uitgestre ktheid, is homogeen,
isotroop en van uniforme dikte;
- het potentiaa l vlak van het watervoer ende pakket is zonder onttrekki ng nagenoeg horizont aal;·
- er wordt met een constant debiet onttrokke n;
- de pompput is volkomen ;
- de stroming is stationa ir.
De formule luidt:
Q
r2
+1 - <1>2 "211'kD
- l n -r
1

(3)

met:
=verlagi ng stijghoog te in watervoer ende pakket ter plaatse van ri;
i

Q
kD

= 1,2

(m)

• grootte onttrekki ng

3
m

)
dag
= doorlaatv ermogen watervoer ende pakket
= afstand pompput tot beschouwde punt; i

= dikte

(~

watervoer ende pakket (m)

= 1,2

(m)

V
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Deze oplossing geldt ook voor
ondoorlaten de toplaag, indien

freatisch grondwater, dus bij ontbreken van de
~i << n.

Figuur 2 geeft een overzicht van de schematiser ing volgens Dupuit-Thie m.

Ernst heeft voor de situatie van een watervoeren d pakket afgedekt door een semiperm.eabele laag, waarboven nog een freatisch pakket met een drainage systeem is
gelegen, een formule afgeleid voor de berekening van de potentiaald alingen ten
gevolge van een waterwinnin g in het onderste (diepe) watervoeren de pakket. Bij
de af leiding is uitgegaan van de veronderst elling dat de potentiaal in het diepe
watervoeren de pakket aanvankelij k gelijk is aan de potentiaal in het freatisch
pakket zodat er geen infiltratie of kwel plaats vindt door de semi-permea bele
laag en de afvoer door de drainage middelen (A) gelijk is aan het neerslagov erschot (N) •. Wordt nu grondwater aan het diepe pakket onttrokken dan zal de potentiaal in dat pakket dalen waardoor een potentiaalv erschil over de semiperm.ea bele
laag ontstaat. Dit heeft een infiltratie door deze laag tot gevolg en daardoor
een verminderin g van de afvoer door de drainagemid delen. In de naaste omgeving
van het. onttrekking spunt kunnen de drainagemid delen (drains en sloten) zelfs
droog komen te staan. Hier infiltreert het totale neerslagove rschot naar het
diepe watervoeren de pakket en is er geen afvoer door de drainagemid delen meer
(A==O) •. De afstand waarover de drainagemid delen ten gevolge van de grondwaterw inning droog vallen bedraagt R 1• Voor r > R 1 zal een reductie van de afvoer A optreden.
Figuur 3 geeft een overzicht van de. schematiser ing volgens Ernst.
Er dienen 2 gebieden te worden onderscheid en:
ie. het gebied rondom het onttrekking spunt waar ten gevolge van de onttrekking
de drainage middelen droog vallen, A == O. De straal van dit gebied is R •
1
Binnen dit gebied is de infiltratie gelijk aan N.
ze. het gebied waar de drainage middelen minder afvoeren dan N, dit gebied
loopt van r == R 1 tot r == R.
Wordt een lineaire relatie tussen de grondwaters tand en de drainageafv oer aangenomen dan vindt Ernst voor de verlaging ten gevolge van een winning:

6

V

rijksinsti tuut voor drinkwat ervoonie ning

7

2
N(R 12 - r )
Qo
r
11+ 2 • - N(a + c) +
+ 21TkD.ln Rl
4kD
K0 (r/Às)
6cp2 • - N(a + c).K (R fÀ )
0 l s
6.p 1 = 6.p 2 + N.c
a
64'1 • Alfl2" a + c

0<r<R 1
R 1 <r~R

0<r<R 1
R1 <r<R

0

(4)

(5)

(6)
(7)

met:
6.p 1 2 =verlag ingen in het le resp. 2e watervo erende pakket (m)
N
a

c

'

• neerslag oversch ot (nuttige neerslag + opwaart se kwel) (m/dag)
• drainage weersta nd (dagen)

r·

•weerst and semi-pe rmeabel e laag (dagen)
= plaatsco Hrdinaa t (m)

Qo

= onttrokk en

kD
À
s

debiet (m3/dag )
= doorlaat vermoge n diepe watervo erende pakket (m2/dag )
• spreidin gslengt e: /k.D (a + c) (m)

De ligging van punt R 1 wordt bepaald door het verhang in het diepe watervo erende
pakket, volgend uit formule (4) en (6), aan elkaar gelijk te stellen ; dit geeft
dan:

-NR.1

Qo

-+2k.D

21TkDR 1

=

+

N (a

c)

À

s

Kl(Rl/ \)

(8)

Ko<R1/)·s)

waaruit R 1 is op te lossen.

2-2:5. Brugge man
Uitgaan de van een onttrekk ing uit ~6n van twee boven elkaar gelegen watervo eren.de pakkette n met semi-sp annings water waarbov en een freatisc h pakket met constan t
peil is gelegen , zijn door Bruggeman formule s voor de te verwach ten potenti aaldalinge n ontwikk eld.
De formule s zijn geldig onder de volgend e aannamen:

V
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- de bodemc onstant en van de onders cheiden de lagen zijn in elk punt van het
strom.ingsveld gelijk ;
- het freatis ch vlak is horizo ntaal en wordt door de onttrek king niet betnvlo
ed,

+o •

O;

- het s~romingsveld is oneind ig; de potent iaal in het oneind ige verand ert
door
de onttrek king niet.
De formul es luiden :

+1(r)

(9)

met:
• potent iaalda ling in ie waterv oerend e pakket (m)
• potent iaalda ling in 2e waterv oerend e pakket (m)
•

Q2
21r(k.D) 2

(m)

= onttrek king in

ze

waterv oerend e pakket (m 3 /dag)
• afstattd tot ont trekkin gspunt (m)
=
1
(m-2)
{kD)lc l

al

-

1
(kD) 1c 2

(m-2)

-

1
{kD) 2c 2

(m-2)

. • a'l + b l + •2

b

• a 1 • a2

(m-2)

(m·-1+)

(kD) 1 =doorl aatverm ogen ie waterv oerend e pakket (m 2 /dag)
(kD)2 • doorlaa tvermo gen ze waterv oerend e pakket (m 2/dag)
c1
• weersta nd afdekk ende laag (dagen )
c2
• weersta nd scheide nde laag (dagen )
p 1 en p 2 zijn parame ters bepaald door de vergel ijkinge n:
P1

+

P2 • b

P 1 • P2 • e

Figuur 4 geeft een overzi cht van de schema tiserin g volgen s Bruggeman.
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2.3. Numerieke, stationa ire model 'Statrect'
Het numerie ke, station aire model Statrec t is binnen het Rijksin stituut voor
Drinkwa tervoorz iening ontwikk eld en operatio neel. Het programma is gebasee rd op
de eindige element en methode en bereken t station aire grondw aterstro mingssi tuaties. Bet modelge bied moet vierkan t of rechtho ekig gekozen worden en wordt dan
weer onderve rdeeld in rechthoe ken en/of vierkan ten. In vertika le zin kunnen
maximaa l twee watervo erende pakkette n ondersc heiden worden, welke gescheid en
en/of afgedek t kunnen zijn door semi-pe rmeabel e lagen. De basis van het model
wordt als ondoorl atend beschouw d. In de knooppu nten van het modelro oster worden
de volgend e groothed en bereken d:
stijghoo gten in de watervo erende pakkett en;
- flux door de semi-pe rmeabel e lagen;
- flux tussen het watervo erende pakket en de waterlop en (riviere n);
flux tussen het watervo erende pakket en een stelsel van ondiepe waterlop en
(sloten ).
Bij de voeding uit de waterlop en aan het watervo erende pakket kan een uittree weerstan d worden ingevoe rd. De voeding vanuit het stelsel ondiepe waterlop en
wordt gegeven door een grondw aterstan d/afvoe r-relatie .
Voor de randkno oppunten zijn er twee mogelijk heden:
ie. een vaste potenti aal wordt gehandh aafd op de rand en de randstro ming wordt
bereken d;
2e. de rand is ondoorl atend veronde rsteld waarbij de potenti aal op de rand
bereken d wordt.

2A. Numerieke, niet-stationaire model 'Transre ct'
Het numerie ke, niet station aire model Transre ct is te beschouw en als een uitbreiding van het model Statrec t en wel zodanig dat er niet-sta tionair mee gerekend kan worden. Hiertoe wordt de rekenpe riode in een aantal tijdstap pen verdeeld.
De grondwa terstrom ing wordt in iedere tijdstap als station air beschouw d. Na
iedere tijdstap wordt de grondw aterstan d/afvoe r-relatie , afhanke lijk van de
opgegev en grondwa terstand , aangepa st. Tevens wordt de verande ring van de
grondwa terbergi ng in de bereken ing betrokk en. De onttrokk en hoeveel heid water
kan per tijdstap worden aangepa st.

9
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2.5. Numerieke. niet-stationaire model 'Gelgam'
Binnen het samenwer kingsverb and van de Commissie Bestuderi ng Waterhuis houding
Gelderlan d is in de periode 1971-1979 het Gelderlan d Grondwat er Analysis Model
(Gelgam) ontwikke ld. Gelgam is een quasi-dri edimensi onaal model voor het op
regionale schaal in de tijd simuleren van grondwat erstromin g en verdampin g.
Quasi drie-dime nsionaal houdt in dat de verzadigd e grondwat erstromin g in de
watervoer ende pakketten horizonta al wordt veronder steld terwijl de stroming door
de semi-perm eabele lagen vertikaal wordt aangenom en. De stroming in de onverzadigde zone wordt êên-dime nsionaal (vertikaa l) veronder steld en is interakti ef
aan het verzadigd e grondwate rsysteem gekoppeld .
Het Gelgam model is op te splitsen in drie deelmode llen, te weten:
ie. een verdampin gsmodel; dit model berekent de evapotra nspiratie van de grond
en het gewas;
ze. een model voor de stroming in de onverzadi gde zone;
3e. een model voor de stroming in de verzadigd e zone.
De eerste versie van het Gelgam model, één watervoer end pakket met waterlope n en
één detail ontwater ingsstels el, is ontwikkel d door De Laat en Van Den Akker en
toegepast in 't Klooster. Vervolgen s is het model uitgebrei d tot twee watervoe rende pakketten en is een gediffere ntieerd ontwater ingsstels el ingevoerd . Deze
versie staat te boek onder de naam SUM-Z (saturate d-unsatu rated model, 2 lagen
systeem) en is door Van Lanen toegepast in de Gelderse Vallei (Glindho rst). In
de derde versie (SUM-3), gemodific eerd door Kovar en De Laat, is vooral aandacht
besteed aan de onverzadi gde grondwat erstromin g in kleigebie den en de relatie
tussen het grondwat er en het oppervlak tewater. Deze versie is toegepas t in de
Over-Betu we.
In deze studie zal echter steeds over het Gelgam model worden gesproken .

Verdampin gsmodel
Van de neerslag die valt zal een gedeelte door de begroei!n g worden opgevange n
(intercep tie) en daarna weer verdampen . Van de neerslag die het maaiveld bereikt
zal een gedeelte aan het maaiveld verdampen (evapora tie), een gedeelte zal via
het oppervlak af stromen en de rest van de neerslag zal infiltrer en. Dit ge!nfiltreerd e water dient ter aanvullin g van het bodemvoc ht. Via de planten, die
hun benodigde water uit het bodemvocht betrekken , verdampt het gedeelte lijk weer
(transpir atie). Na doorstrom ing van de onverzadi gde zone zal het niet verdampte
water deel uit gaan maken van de verzadigd e grondwat erstromin g. Aan het maaiveld
vindt dus een uitwissel ing plaats tussen de atmosfeer en de onverzadi gde zone.

10
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Binnen het Gelgam-model wordt deze flux beschr even door het verdam
pingsm odel.
De optred ende verdamping is afhan kelijk van meteo rologi sche faktor
en (temp eratuur, neersl ag, winds nelhei d, bewol kingsg raad en zonne schijn ), van
het bodemgebruik en van de vocht kondi ties in de onverz adigde zone.
Voor het verdampingsmodel van Gelgam geldt:
- alle neersl ag wordt als regen verwe rkt;
·-voo r wat betref t: het type bodem gebrui k is er keuze uit 7 typen:
gras, granen ,
aard'a ppelen , loofbo s,. naaldb os, stede lijke gebied en en mais;
.
- verand ering van het. bodem gebrui k is per tijdst ap mogel ijk;
- de hydro logie van stede lijk gebied wordt als grasla nd behan deld.
.

Model voor stromi ng in de onverz adigde zone
De onverz adigde zone s·trek t zich uit vanaf het maaiv eld
tot het freati sch vlak.
Aange zien de grens tussen verzad igde en onverz adigde zone niet vast
ligt in de
t.ij·d wordt in het Gelgam-model de dieps te grond waters tand als de
onderr and van
de onverz adigde zone aangeh ouden . De onverz adigde zone besta at
uit:
- een zone waarin de plante nwort els zich bevind en, de zogenaamde
worte lzone;
- een zone waar de poriän gedee ltelijk met water en gedee ltelijk
met lucht gevuld zijn;
- een zone waar de porii!n gehee l gevuld zijn met water .
Strom ing in de onverz adigde zone is uitslu itend vertik aal veron
derste ld en is
positi ef in geval van verdam pingso versch ot (qst> en in geval van
opwaa rtse
kwel (qw+l• Gedurende het. jaar zal de groot te van qs en qw niet
consta nt
zij~. Ook de richti ng van de stromi ng zal
zich gedure nde het jaar kunnen wijzi gen. In de winter maand en zullen q8 en ttw in het algeme en negat ief
zijn ten
gevolg e van een-n eersla gover schot terwi jl in de zomermaanden, als
er een verdam pingso versch ot optree dt, qs en soms qw posit ief zijn.
Figuu r 5 geeft een overz icht van de onverz adigde zone.
Voor het onverz adigde deelsy steem van Gelgam geldt:
- de stromi ng is vertik aal ~erondersteld;
- er wordt een onder verdel ing gemaakt in wortel zone en onverz adigde
onderg rond;
- het aanta l te onders cheide n typen worte lzones is.onb eperk t;
- het aanta l te onders cheide n typen onderg rond is onbep erkt;
- elk type onderg rond kan in maximaal 20 versch illend e lagen met
een versc hillende vocht lcarak teristi ek worde n-.ver deeld.

11
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Model voor stroming in de verzadig de zone
Dit deelmod el simulee rt de grondwa terstrom ing in maximaa l 2 watervo erende pakketten. In deze watervo erende pakkette n wordt twee-dim ensional e stroming veronderstel d. De scheidin g tussen de watervo erende pakkette n en de afdekkin g van het
bovenst e watervo erende pakket bestaat uit semi-pe rmeabel e lagen, waarin eendimensi onale (vertica le) stroming wordt aangenom en.
De twee-dim ensional e horizon tale niet-sta tionair e grondwa terstrom ing in een
watervo erend pakket kan door de volgend e differe ntiaalv ergelijk ing worden beschreve n:

~

(CkD) (x,y)

-!J + ~ [

(kD) (x,y)

~;]

=

s (x,y) ~+q
at
uns(x,y ,t) +q

d(x,y,h ,t) +q e(x,y,t)

(10)

waarin:
kD

= doorlaat vermoge n watervo erende pakket (m2/dag )

h

• stijghoo gte

(m)

x,y = plaatsco <:Srdina ten (m)
S
= berging scoäf ficiänt
quns =flux verzadig de-onve rzadige zone (m3/m2.dag)
= flux verzadig de zone-op pervlak tewater stelsel (m3/m2.dag)
"grondw aterontt rekking (m3/m2.dag)
voor:

~(x,y ,h, t) =

8

(x,y)

ah,+

at

quns(x, y, t)

met:
qw= de flux door het scheidin gsvlak tussen de deelmod ellen voor de verzadig de
en onverza digde zone, gaat vergeli jking (10) over in:

a

äi'

[CkD)

ah] + cy
a

(x,y) "&"

[CkD)

(x,y)

ah ]
ä'Y

=

-w(x,y, h,t) + qd(x,y,h ,t) + q e(x,y,t )

a

(11)

W
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Vergelijk ing (11) wordt nu numeriek opgelost, waarbij de tijd wordt gediscre tiseerd in tijdstapp en van een aantal dagen (At). De relatie tussen qw en h
wordt voor iedere tijdstap At per knooppun t door het model berekend en is op de
volgende aannamen gebaseerd :
- elastisch e berging in ·de verzadigd e zone wordt verwaarlo osd;·
- de bergingsverander~ng in de onverzadi gde zone kan ·gedurend e een tijdstap
·uit het verschil tussen twee -stationa ire stroming ssituaties worden bepaald.
De relatie tus.sen qd en h wordt door de gebruiker vooraf opgegeven , waarna het

model

~

in ieder tijdstap berekent , qd • qd(h). De onttrekki ngen worden
eveneéns per tijdstap opgegeven . De te berekenen fluxen qw en qd en de opgegeven onttrekki ng qe wordèn constant veronder steld gedurende de tijdstap At.
Vergelijk ing (11) wordt numeriek benaderd door middel van de eindige elementen

methode. ·Hierbij wordt het modelgeb ied in een aantal rechthoek en, elementen
genaamd, opgedeeld . Voor ieder knooppun t van het aldus gevormde netwerk wordt
.---

vergelijk ing (11) opgesteld . Zo ontstaan N-vergel ijkingen met N-onbeken de,YI/ waarbij N het aantal knooppun ten van het netwerk is. De onbekende in ieder knooppun t
is de stijghoog te of de randstrom ing. Het stelsel vergelijk in$en wordt vervolgens iteratief opgelost.
Voor het verzadigd e deelsyst:e em van Gelgam geldt:
- het maximale aantal watervoer ende pakketten is twee;
- de watervoer ende pakketten zijn isotroop en homogeen;
- veranderi ng van de berging in de watervoer ende pakketten en de slechtdo orlatende lagen wordt verwaarlo osd;
- slechtdoo rlatende lagen mogen plaatseli jk ontbreken .

· 2:6i.P~pp~oeYel)..'..
-~ ': ':'

--_ :'.::•, _-:~-{:;;~-.~~ ;:-.:~:::;:;'-~_:· .:. ' ~ ~"::<-~;:~~./\'

Om inzicht te krijgen in de te.verwac hten verlaging en van de grondwat erpotenti alen ten gevolge van een grondwate rwinning kan behalve aan analytisc he- en nume. rieke berekenin gen ook gedacht worden aan het houden van pompproev en. Bij een
pompproef wordt door middel van een pompput een bepaalde hoeveelhe id grondwate r
aan een watervoer end pakket onttrokke n terwijl de stijghoog ten in een aantal
waarnemi ngsputten worden geregistr eerd. Afhankel ijk van het geohydro logische
systeem waaraan onttrokke n wordt kunnen Uit de waargenomen stijghoog ten een
aantal bodempar ameters worden bepaald.
Bij pompproeven kan nog een ondersche id gemaakt worden in: kortduren de- en langdurende pompproev en.

13
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- Onder een kortdu rende pompproef wordt een pompproef verstaa n die in het
algemeen êên of meerde re dagen tot hoogui t enkele weken duurt. Hiermee kunnen
de
volgen de bodemp aramete rs worden bepaal d:
doorlaa tvermo gen van het waterv oerend e pakket (kD),
weersta nd van semi-p ermeab ele laag (c),
bergen d vermogen (S).
De groott e van de onttrek king ligt in de buurt van de 60 m3/uur
.
Onder een -langdu rende pomppr oef, ook wel praktij kproef of proefo nttrekk ing
gènoemd, wordt een pompproef verstaa n waarbi j het onttrok ken debiet in dezelf
de orde van grootte ligt als de uitein delijk e winnin gshoev eelheid . Tevens
is
de· duur van de pompproef langer , in de orde van groott e van enkele maande
n tot
een halfja ar •. Naast de gegeve ns die bij een kortdu rende pompproef kunnen
worden verkr·e gen, zoals de kD, c en S, geeft een langdu rende pomp proef ook
inzicht in de groott e van·de te verwac hten verlagi ngen gezien in de tijd alsmed
e
in de uitges trekthe id van het gebied waarbin nen de invloed van de onttrek
king
merkba ar is.
Een. moeili jkheid met pompproeven is dat de gemete n stijgho ogten betnvlo ed
kun~en
zijn door meteor ologisc he omstan dighede n zoals neersla g, verdam ping, barome
trische schommelingen alsmed e door de natuur lijke fluctu aties van het grondw

ater. Hiervo or dienen de· gemeten stijgho ogten in voorkomende gevalle n gecorr
igeerd te worden . Ook worden geen verlagi ngen gemete n dus er dient een niet
door
de onttrek king betnvlo ed referen tiepun t te zijn om de verlagi ngen ten gevolg
e
van de grondw aterwin ning te bepale n.

14
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modelgebiéden en.uitgevoerde bere keni ngen
.

.

.

In dit hoofds tuk wordt een overzi cht van de modelg ebieden en de uitgevo
erde
bereken ingen. gegeve n. Voor vier gebied en zijn bereke ningen uitgev oerd,
te
weten:
't ICloost er,

Sleen,

hoofds tuk 3.2.;
boofdstuk 3 .3.;

Gelder se Vallei , hoofds tuk 3.4.;
Over-B etuwe, .
hoofds tuk 3.5.
Na de gebied sbesch rijving , waarbi j aandac ht aan de situeri ng, de geolog
ie en de
geohyd rologie wordt gegeve n, volgen. de uitgevo erde bereke ningen en tot
slot een
samenv atting van de bereke ningsr esultat en.
3~2~

't Klooster

3~~L

Gebiedslieschnfi;ing

Situeri ng
Het ond·erz oeksgeb iéd 't Kloost er (figuu r 6) is gelege n in de provin cie
Gelder land en wel in de Achter hoek, ten noorde n van Doetinc hem en ten oosten
van
Doesbu rg. Het is een relatie f vlak gebied waarbi j de hoogte ligging van
het maaiveld variee rt van 12 - 18 m +N.A.P •. Het gebied heeft een overwegend agraris
che
bestemming en bestaa t voor 65% uit weilan d, voor 20% uit akkerbouw en voor
15%
uit naaldb os. De grootte van het modelg ebied zoals dit in eerste instan
tie in de
numerieke_ bereke ning is aangeho uden bedraa gt 6 x 6 ian2 en is onderv erdeeld
in
144 vierka nten met een maasw ijdte van 500 m. Een tweetá l waterlo pen, die
in de
zomermaanden droog kunnen vallen , liggen binnen het modelg ebied. In het
noordoosten stroom t de Linden se Laak en in het zuidwe sten de Ooster wijkse Vloed.
Het
pompst ation is centra al in het modelg ebied gelege n.
· Geohyd rologie
De geohyd rologis che opbouw van het gebied ziet er gereken d vanaf maaive
ld als
volgt uit:

V
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- een enkele meters dikke laag zwak lemig dekzand;
- een matig grofzandig pakket tot ongeveer 35 m beneden maaiveld;
- een laag slibhoudend fijn zand •
.Aangezien de weerstand tegen indringing van bet neerslagove rschot van de afdekkende laag gering is, ~ordt bet grondwater in het matig grofzándig pakket als
freatisch water beschouwd.
De ontwa.tering sdiepte ligt voor het hele modelgebied ongeveer 1. 50 m beneden
maai.veld., Het horizontale doorlaatverm ogen van het watervoeren de pakket varieert
van 1700 - 3500 m2/dag. De slibhoudend e laag fijn zand op 35 -m.v. wordt als de
ondoorlaten de basis van het geohydrolog ische systeem opgevat.

Dietz
Voor de analytische berekeninge n is de formule van· Dietz (2) gebruikt waarbij
het onderzoeksg ebied ''t Klooster als volgt is t.e schematiser en (figuur 7):
2 evenwijdige waterlopen (Lindense Laak en Oosterwijks e Vloed) met het pompstation hier midden tussen in.
Daar de coijrdinaten van het pompstation Cxw, Yw) samenvallen met de oorsprong van het assenstelse l gaat formule (2) over in:

\ ln

-

cosh( 'll'•Yl /2a) + cos( 'Il' .x1 /2a)
·
cosh('ll'•Y1 /2a)- cos('ll'.x1 /2a)

voor modelgebied 't Klooster gelden als g.emiddelde waarden:
a • 2500 m
kD • 2500 m2/dag
Q • 5830 m3/dag (l april 1973)
Q • 6240 m3/dag (l oktober·l97 3)
De verlagingen berekend volgens methode Dietz zijn weergegeven in tabel 1.

De verlagingen zijn ook met de formule van Dupuit-Thiem berekend. Alhoewel deze
formule in eerste instantie afgeleid is voor een watervoeren d pakket, dat zowel
aan de boven- als aan de onderkant begrensd wordt door een ondoorlaten de laag,
is de oplossing ook geldig voor freatisch grondwater indien de verlagingen klein
zijn ten opzichte van de dikte van het watervoeren de pakket. Voor 't Klooster

------..-.--~---~ww••*"'"
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bedrag en de maximale verlagi ngen plus minus 2 meter terwij l de dikte van
het
waterv oerend e pakket ongeve er 35 m bedraa gt. Met de aannamen van + • O,
2
voor r 2 • 3000 m, gaat formule (3) over in:
.Q
3000
+1• 2ir.KD • ln ~

De verlagi ngen bereken d volgen s methode Dupuit- Thiem zijn weerge geven in
t.abef 2:.
Uit vergeli jki.ng van tabel l en tabel 2 blijkt dat de verlagi ngen bereken
d volgens de method e Dietz en d~ methode Dupuit- Thielll in dezelfd e orde van groott
e
liggen .
Statrec ·t
Met de method e s·tatre ct zijn ~n eerste instan tie een tweeta l bereke ningen
ui tgevoerd te weten:: êEn voor de zomer- en Eén voor de winter situat. ie. In de
zomermaanden ligt de natuur lijke grondw atersta nd onde·r het niveau waarop nog
ontwat ering door sloten en dergel ijke plaats vindt, namelij k. dieper dan 1.50 m
benede n
maaive ld. Hierdo or zal geen grondw ater worden afgevo erd en kan van een
eventu ele
afvoerv ermind ering ten gevolge van de onttrek king geen sprake zijn. Deze
situatie, wordt aanged uid als de z:omer situatie . In de winterm aanden vindt wel
afvoer
van grondw ater via de'. sloten plaats . Deze afvoer zal door de onttrek king
bei"nvloed worden en wel gaan vermin deren door de onttrek king. Deze situat ie
wordt
als de winter situati e aangem erkt. Figuur 8 geeft een overzi cht van de grondw
aterstan d/ afvoer -relati e zoals die in het gebied 't Kloost er is ingevo erd
voor
zowel. de methoden Statre ct, Transre .ct als Gelgam.
Bij de. method e Statre ct is voor de winter situati e uitgega an van een
gemidd eld
peil in de waterga ngen van 75 cm benede n maaive ld, zodat de afvoerv ermind
ering
in de winterm aanden maximaal l mm/dag bedraa gt. Dit is gedaan omdat bij
de methode Statre ct geen rekenin g wordt gehouden met de hoogte ligging van de
natuurlij ke grondw atersta nd"
De Statre ct bereke ningen hebben betrekk ing op een onttrek king van 5540
m3/dag ,
dit is ruim 2 miljoen m3 per jaar. Figuur 9 geeft een overzi cht van de
verlagingen in de zomermaanden en figuur 10 geeft de verlagi ngen in de winter
situati e
weer.
De verand eringen in de waterb alans bedrage n in m3/dag :

V
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zomersitu atie

wintersit uatie

5540

5540

onttrekki ngen
randstrom ing

3141

1320

verminde ring oppervlak teafvoer via:
detailontwateri~g

grotere waterlope n

3083
2386
5527

5540

1127
5530

5540

Uit de waterbala ns blijkt dat een groot deel van de onttrokke n hoeveelhe id afkomstig is van randstrom ing. Bij de keuze van de grootte van het modelgeb ied is
ervan uitgegaan dat de randen van het modelgeb ied zover weg liggen dat de potentiaal op de randen niet door de onttrekki ng wordt bei"nvloed . Gezien het hoge
percentag e randstrom ing, in de zomersitu atie 56,6% van de onttrokke n hoeveelheid, is de vraag of de potentiaa l op de randen onbei"nvlo ed blijft door de onttrekking gerechtva ardigd. De berekenin g is.daarom nogmaals ·uitgevoe rd maar nu
met een vergroot modelgeb ied van 12 x 12 km.2. Hiertoe is het oorspron kelijke
modelgeb ied aan de randen met 3 km vergroot. Naast de oorspron kelijke 2 waterlopen vallen nu nog d~ie waterlope n binnen het modelgeb ied en wel: de Groote Beek
in het zuidweste n en de Veengoot en de Baakse Beek in het noorden en oosten van
het modelgeb ied. Figuur 6 geeft een overzicht van zowel het oorspron kelijke als
het vergrote modelgeb ied.
De verlaging en verkregen met het modelgebi ed van 12 x 12 km.2 wijken maar weinig
af van de verlaging en berekend met het modelgeb ied van 6 x 6 km.2. De verschill en
zijn klein, zie tabel 3, in de zomersitu atie 0 - 5 cm en in de wintersit uatie
0 - 1 cm.
De veranderi ngen in de waterbala ns zijn in m3/dag:
zomersitu atie

wintersit uatie

5540

5540

onttrekki ngen
randstrom ing

337

55

verminde ring oppervlak teafvoer via:
detailont watering
grotere waterlope n

3544
5205
5542

1942
5540

5541

5540

V
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·De randstro ming in procente n van de onttrokk en hoeveel heid bedraag t nu 6% in de
zomersi tuatie en 1% in de winters ituatie.
De verlagin gen zoals die berekend zijn in het grote modelge bied ter plaatse van
de randen van het kleine modelge bied bedrage n in cm:
zomer

winter

noordzi jde

0 - 3

oost.z'.i.jde

0 - 7

0 - 1
0 - 2

zuidzi.jd e
westzijd e

l :-- 5

0

-- 1

0 - 5

0

2

Voor de winters itua.tie voldoet de grootte van het kleine modelge bied goed, de
verlagin gen op de randen zijn praktisc h nul. Voor de zomersi tuatie is de aanname: geen potentia alveran deringe n op de randen van het model ten gevolge van de
onttrekk ing minder juist. Er treden op de randen verlagin gen op die variärèn van
0 tot 7 cm.
De verlagin gen berekend in de zomersi tuatie zijn te beschouw en als maximale
verlagin gen,· door het droogva llen van het tertiair e ontwate ringssys teem kan er
geen afvoerve rminder ing optrede n. De verlagin gen berekend · in de winters ituatie
zijn te- beschouwen als de minimal e verlagin gen, er treedt dan wel een afvoerv erminderin g van de tertiair e ontwater ingsmi.d delen op.
Uit tabel 3 volgt dat de gemidde lde verlagin gen, berekend met de methode
Statrec t,. in de winters ituatie ongevee r 30% lager zijn dan de verlagin gen in de
zomersi tuatie.
De verhoud ing tussen de maximal e en minimal e verlagin gen bedrage n namelijk voor
het modelge bied van 6 x 6 km 2. •.
raai A-A: 269
187 oftewel 1 : O, 70 en
raai B-B: 289 : 193 oftewel 1 : 0,67.
Om een vergelij king met de andere berekeni ngsmeth oden mogelijk te maken
zijn
vervolge ns nog een tweetal bereken ingen met de methode Statrec t uitgevo erd; ~~n
voor de .s.ituati e per 1 april 1973 en ~~n voor de situatie per 1 oktober 1973.
De onttrokk en hoeveel heid per 1 april 1973 bedroeg 5830 m3/dag en per 1 oktober
1973 werd 6240 m3/dag onttrokk en. Voor de situatie per 1 april geldt voor de
grondw aterstan d/afvoe r-relatie de winters ituatie en voor de situatie per 1
oktober is de zomersi tuatie aangeho uden.

·V
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Trans reet
Met de methode Transrect zijn de onttrekki ngen over de periode begin april 1971
tot eind december 1976 doorgerek end. De onttrokke n hoeveelhe id grondwate r vertoonde in die periode een nogal grillig verloop (zie figuur 11). Per tijdstap
van 10 dagen is de daadwerk elijke onttrokke n hoeveelhe id grondwate r in. Transrec t
ingevoerd . Voor de natuurlij k grondwat erstand is voor het gehele gebied ê~n
sinusvorm ig verloop aangenomen en wel:
grondwa terstand• {90 - 65 sin (2v T/365)} -m..v. (cm)
Hierbij is T uitgedruk t in dagen,_ met T = 0 op 1 januari •.
Figuur 12 geeft een overzich t van het aangenomen verloop van de natuurlij ke
grondwat erstand zonder ont.trekki ng. Dit grondwat erstandsv erloop is bepaald uit
het verloop van de grondwat erstand in de directe omgeving van het onttrekki ngspunt en als maatgeve nd·voor het gehele modelgeb ied beschouwd . Als
fici~nt is een waarde van 0,1 ingevoerd .

bergingsco~f

Figuur 13 geeft een overzich t van de verlaging en volgens Transrect en Gelgam
over de periode van begin april 1971 tot eind december 1976 voor de knooppun ten
71, 85 en 99.
Voor 1973 geeft figuur 14 een overzicht in % van de veranderi ngen die ten gevolge van de onttrekki ng in de waterbala ns optreden voor zowel het modelgeb ied van
6 x 6 km2 als het gebied van 12 x 12 km.2. De percentag.~s hebben betrekkin g op de
hoeveelhe id daadwerk elijk onttrokke n grondwate r per tijdstap. Als voorbeeld de
berekenin g van de situatie per 1 april 1973 en 1 januari 1974 voor het kleine
modelgeb ied.
Veranderi ng in de waterbala ns per 1 april 1973 in m3/dag:
onttrekki ngen
5820
randstrom ing
1298 d.i. 22% van de onttrekki ng
verminde ring oppervlak teafvoer via:
detailont watering
3064 d.i. 53% van de onttrekki ng
grotere waterlope n
berging

1108 d.i. 19% van de onttrekki ng
349 d.i. 6% van de onttrekki ng
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Verand ering in de waterb alans per 1 januar i 1974 in m3/dag:
onttrek kingen
6264
randstr oming
1916 d.i. 31% van de onttrek king
vermin dering opperv lakteaf voer via:
detailo ntwate ring
grotere waterlo pen
berging

3896 d •. i. 62% van de ontt~ekking
1596 d.i. 25% van de onttrek king
-1114 d.i.-18 % van de onttrek king

Uit figuur 14 volgt dat van de onttrok ken hoevee lheid grondw ater in 1973
gemiddeld- 47% afkoms tig is uit een vermin dering van opperv lakteaf voer via de detail
ontwat ering, 23% uit een vermin dering van de opperv lakteaf voer via de groter
e
waterlo pen,. 28% uit randstr oming en 2% uit de bergin g.
Deze percen tages gelden voor het kleine modelg ebied. Daalt de natuur lijke
grondwaters tand tot onder de ontwat eringsd iepte dan vindt geen vermin dering van
opperv laktew aterafv oer meer plaats en zullen de andere posten van de waterb
alans
een grotere bijdrag e moeten leveren . Vooral de bijdrag e van de berging zal
dan
toenemen. Ook het aandee l van de grotere waterlo pen zal toenemen. Dit houdt
in
áat de grote waterlo pen, willen zij een consta nt peil blijven houden, hetgee
n
verond ersteld is, een grotere hoevee lheid water moeten kunnen aanvoe ren.
Dit
lijkt vooral in de zomer en de herfst moeili jk te realise ren. Er zal dan
ook
eerd·er op een •erlaging.~ missch ien wel op het droogv allen, dan op het consta
nt
blijven van het peil van. de· groter e waterlo pen gereken d dienen te worden.
Vallen nu naast· de tertiai re waterlo pen, zoals de sloten en de greppe ls,
ook de
groter e waterlo pen in de zomer droog, dan zal de gewonnen hoevee lheid grondw
ater
hoofdz akelijk uit de· berging moeten komen. Dit heeft groter e dalinge n van
de
grondw atersta nd tot gevolg . Om meer inzich t te krijgen in de gevoel igheid
van
het model voor een •e·rand ering in de grondw atersta nds/af voer-r elatie, het
al of
niet voeden door de waterlo pen en een variat ie in de berging scoäf ficiän t
zijn
een vijfta l bereke ningen uitgevo erd waarbi j deze relatie s worden gevari eerd.
Tabel 4 geeft de verlagi ngen in cm weer van deze bereke ningen per 1 januar
i,
1 april, 1 juli en 1 oktobe r 1973, waarbi j achtere envolg ens is uitgega an
van de
varian ten:
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Variant

grote waterlop en
wel/nie t aanwezi g
wel

~x

22

ontwate ringsdie pte

bergingsco~f f ici~nt

mm/dag
2

cm -m.v.
150

0,1

wel

1

150

0,1

3

wel

0

4

niet

2

150

0,1

5

wel

2

150

0,15

1
2.

o, i'.

Deze variante n zijn doorgere kend voor het modelge bied van 6 x 6 km2 en hebben
betrekk ing op Q = 4920 m3/dag op 1 januari , Q = 5830 m3/dag op 1 april, Q • 7300
m3/dag op 1 juli en Q = 6240 m3/dag op 1 oktober 1973.
Tabel 5 geeft een overzic ht van de verlagin gen van variant 2, 3, 4 en 5 uitgedrukt in procente n van de verlagin gen van variant 1 als gemidde lde voor raai A-A
en raai B-B voor de tijdstip pen: 1 januari , 1 april, 1 juli en 1 oktober 1973.
Hieruit blijkt dat naarmat e de maximale afvoerve rminder ing (Q
) kleiner
max
wordt de gemidde lde verlagin gen groter worden. Zo bedraag t het gemidde lde verschil (gemidd elde van raai A-A en raai B-B uit tabel 5) tussen ~x· 2 mm/dag
en Q
= 1 mm/dag (0 mm/dag), 14% (resp. 35%).
max
Het al of niet meenemen in de bereken ing van de grote waterlop en geeft echter
een klein verschi l in de uitkoms ten te zien. De grootst e verschi llen (max. 4 cm)
treden op ter plaatse van de waterlop en, terwijl zij in de andere punten lager
zijn •. Het gemidde lde verschi l in de verlagin gen over het jaar 1973 tussen het al
of niet aanwezig zijn van de waterlop en bedraag t 6%. Ook de variatie in de nuttige bergings coi:!ffic ii:!nt van 0,1 naar 0,15 geeft maar een kleine afwijkin g (max.
2 cm) te zien. Het gemidde lde verschi l in de verlagin gen over het jaar 1973 met
betrekk ing tot een bergings coi:!f ficil:!nt van 0, 10 of 0, 15 bedraag t slechts u:.
Figuur 15 geeft van bovengenoemde 5 variante n een afbeeld ing van de verlagin gen
zoals die in het onttrekk ingspun t berekend zijn te zien voor de periode 1 april
1971 t/m 1 januari 1974. Tevens zijn de verlagin gen over deze periode bereken d
volgens het Gelgam model hierin aangege ven.
Gelgam
De bereken ingen met het Gelgam model zijn uitgevo erd door Awater en De Laat en
gerappo rteerd in: Groundw ater flow and evapotr anspira tion a simulat ion model,
part 1 and part 2. Figuur 13 geeft een overzic ht van de· verlagin gen zoals die
met het Gelgam model zijn bereken d over de periode begin april 1971 tot eind
decembe r 1976 voor de knooppu nten 71, 85 en 99. De verlagin gen hebben betrekk ing
op de daadwer kelijk onttrokk en hoeveel heid grondwa ter in de beschouwde periode .
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Daar met het Gelgam model geen superposi tiebereke ningen uitgevoer d
moeten om de invloed van de onttrekki ng te vinden een tweetal runs
worden; êén waarbij geen onttrekki ng plaatsvin dt en êén waarbij de
is ingevoerd . Door de stijghoog ten van beide runs van elkaar af te
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kunnen worden
gedraaid
onttrekki ng
trekken wordt

de invloed van de onttrekki ng verkregen .

3:.2.3:.Samenuatting van· de berekenin,gen
Tabel 6 en tabel 7 geven de resultate n van de verschill ende berekenin gen langs
2 raaien, raai A-A en raai B-B, weer. Raai B-B is gelegen tussen de beide waterlopen, terwijl raai A-A hier loodrecht opstaat. Het onttrekki ngspunt ligt op het
snijpunt van beide raaien, zie figuur 6. Daar de hoeveelhe den onttrokke n grondwater niet constant zijn over de beschouwde periode, begin april 1971 tot eind
december 1976 zijn de verlaging en op een tweetal tijdstapp en met elkaar vergeleken. De onderling e vergelijk ing heeft betrekkin g op de situatie per 1 april 1973
en per 1 oktober 1973. De winningen bedroegen toen respectie velijk 5830 en 6240
m3/dag. Beide tabellen geven een overzicht van de resultate n verkregen met de
methode Dietz (analytis ch), methode Statrect (numeriek , stationa ir), methode
Transrect (numeriek ; niet-stat ionair) en methode Gelgam (numeriek , niet-stat ionair). De resultate n volgens de methode Transrect hebben betrekkin g op de- situatie waarbij voor de grondwa terstand/ afvoer-re latie waarbij Q
• 2 mm/dag,
max
een ontwateri ngsdiepte van 1,50 m en een bergingsco~fficii!nt van 0,1.
Naast de verlaging en zijn in tabel 6 en tabel 7 de onderling e verschill en in de
verlaging en berekend volgens de methode Gelgam en respectie velijk Transrec t,
Statrect en Dietz en wel in cm en in %.
De figuren 16 en 17 geven een beeld van de verlaging en volgens raai A-A en raai
B-B, voor de tijdstipp en 1 april en 1 oktober 1973. Omdat de onttrokke n hoeveelheid grondwate r gedurende de beschouwde periode niet constant was, is de vergelijking uitgevoer d voor een tweetal tijdstipp en, welke represen tatief veronder steld worden te zijn yoor een winter- (minimale verlaging en) en een zomersitu atie (maximale verlaging en). Tabel 8 geeft een overzicht van de gesommeerde verlagingen over beide raaien, alsmede de gesommeerde absolute verschill en in cm en
in % voor de methoden Transrec t, Statrect en Dietz t.o.v. de methode Gelgam.
Hieruit blijkt dat de resultate n verkregen met de niet-stat ionaire methode
Transrec t en Gelgam goed met elkaar overeenste mmen. De gemiddeld e verschill en
tussen Gelgam en Transrect bedragen:
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per 1 april 1973:
per 1 oktober 1973:

voor raai
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A~A

18%

voor raai B-B

14%

voor raai A-A

14%

voor raai B-B

6%

Voor de winters ituatie bedraag t dus het gemidde lde verschi l ongevee r 15% en voor
de zomersi tuatie plus minus 10%. De verlagin gen bereken d met de methode Gelgam
zijn groter dan de verlagin gen berekend volgens de methode Transre ct.
De gemidde lde verlagin gen bereken d over de periode begin april 1973 tot eind
decembe r 1976 (figuur 13 en tabel 9) geven eveneen s verschi llen te zien in de
orde van grootte van 10 - 20%, waarbij de verlagin gen volgens Gelgam berekend
gemidde ld ook weer g.roter zijn.
Dat de verlagin gen berekend volgens de methode Transre ct gemidde ld lager zijn
dan de verlagin gen volgens de methode Gelgam is waarsch ijnlijk gelegen in het
feit dat aan de oppervl akteafvo ervermi ndering in het Transre ct-mode l een te
groot gewicht wordt toegeken d. Uit tabel 4 blijkt dat naarmat e de maximale
afvoerve rminder ing (Q
) in
max . de grondw aterstan d/afvoe r-relatie minèier wordt, de
verlagin gen toeneme n.
De verlagin gen berekend volgens de station aire methode Statrec t zijn ten opzichte van de verlagin gen verkreg en met de methode Gelgam voor de situatie per
1 april 1973 lager, voor de situatie per 1 oktober komen zowel grotere als lagere verlagin gen voor. Het gemidde lde absolute verschi l tussen Gelgam en Statrec t
bedraag t voor de situatie per l april 1973: 15% voor raai A-A en 10% voor raai
B-B; voor de situatie per 1 oktober 1973: 10% voor zowel raai A-A als raai B-B.
De analytis che bereken ingen volgens de methode Dietz, waarbij rekening is gehouden met de aanwezig e waterlo pen, geven over het algemee n grotere verlagin gen te
zien dan de numeriek e methode n. Zo zijn de gemidde lde absolute verlagin gen voor
de situatie per 1 april: voor raai A-A 74% en voor raai B-B 106% hoger dan de
verlagin gen volgens Gelgam en voor de situatie per 1 oktober : voor raai A-A 48%
en voor raai B-B 63% hoger dan de verlagin gen met Gelgam.
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Sleen

a:s.1L:tkóteds:8esch~iJvîng
Situerin g
,
Het onderzo eksgebie d Sleen (figuur 18) is gelegen in de provinc ie Drenthe , ten
westen van Emmen en ten oosten van Sleen. Het gebied wordt in het midden, van
noord naar zuid, doorsned' en door de Sleeners troom; een waterloo p die voor de
afwater ing van het gebied zorgt. Het beekdal van de Sleeners troom wordt in het
westen door de rug Schoonlo o-Veeno ord en in het oosten door de Hondsrug begrensd. De detailaf waterin g in het beekdal vindt plaats door middel van sloten
en drains. In de· zomermaanden dienen deze ontwate ringsmid delen tevens voor de
aanvoer van infiltra tiewate r. De hoger gelegen ruggen hebben geen afwater ingsstelsel . De hoogteli gging- van het beekdal bedraag t 15-16 m +N.A.P. , terwijl de
heuvelru ggen tot 20 m +N.A.P. reiken.
Het gebied heeft een overwegend agrarisc he bestemm ing en bestaat voor 50%' uit
weiland, . voor 40% uit akkerbou wgebied en voor 10% uit bos.
De grootte van het modelge bied zoals dit voor de numeriek e bereken ing is aangehouden bedraag t 10 km (noord-z uid) bij 6,5 km (oost-w est) en is onderve rdeeld in
vierkan ten met. een maaswij dte van 500 m. Een deel van het modelge bied is ineffektief , het ef fektieve deel (het eigenlij ke modelge bied) bedraag t 42 km 2.
Naast. de S!eeners troom zijn nog enkele grotere waterlop en, gelegen in het noordelijk deel van het modelge bied, als primaire waterloo p in de numerie ke berekening' opgenomen.
Aangezi en met het Gelgam model nog geen onttrekk ingen in het gebied Sleen waren
doorgere kend" diende een locatie voor de grondwa terwinni ng vastges teld te worden •. Hiervoo r is een knooppu nt gekozen dat min of meer centraa l in het modelge bied is gelegen en dat ingeslo ten wordt door primaire waterlo pen.
Geologi e
In het onderzo eksgebie d Sleen zijn door het Rijksin stituut voor Drinkwa tervoorziening en de Rijke Geologi sche Dienst boringe n in de ondergro nd verrich t. Aan
de hand van deze boringe n is het volgend e beeld ontstaan :
- de oudste aangebo orde lagen dateren uit het Mioceen . Het zijn kleilage n behorende tot de Formati e van Breda, die liggen op een diepte van 100 à 150 m
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onder maaiveld;
- hierboven ligt een dik zandpakket daterend uit bet Plioceen, dat tot de Formatie van Scheemda gerekend wordt. Het is van fluviatiele afkomst, heeft een
wisselende korrelgroo tte ~n een niet constant slibgehalte . De bovenkant van
dit pakket reikt tot 30 à 50 m onder N.A.P., met een opduik~ng tot 20 m onder
N.A.P. ten noorden van Emmen;
- op deze tertiaire sedimenten ligt een 20 à 30 m dik pakket met overwegend
slecht gesorteerd, matig grof en grof, slibarm zand dat is afgezet in het
Pleistoceen . Deze afzettingen worden gerekend tot de Formaties van Urk en
Enschede;
- de grove af zettingen gaan aan de bovenzijde van het goed doorlatende pakket
over in matig grove tot fijne afzettingen van de Formatie van Urk, die plaatselijk dunne klei- en leemlagen bevatten. Indien aanwezig liggen deze lagen op
een diepte van 20-30 m onder maaiveld •. In het zuiden van het gebied komt op
deze diepte een enkele meters dikke leemlaag, de zogenaamde Cromerklei, voor.
Hierboven ligt een matig tot goed gesorteerd, vaak zwak slibhoudend matig fijn
zand, met een dikte van 20 à 40 m. Deze fijne zanden worden tot de Formaties
van Eindhoven, Peelo en Urk gerekend. In de Saale-ijsti jd was dit. pakket met
landijs bedekt. Na het afsmelten van het ijs bleef een grondmorene met onder
andere keileem achter. Resten van deze keileem bevinden zich nu nog op de
hooggelegen . ruggen aan of nabij het oppervlak. In de beek.dalen is de keileem
vri:jwel geheel gel:!rodeerd" In de laatste ijstijd (Weichsel) werd hier bovenop
dekzand afgezet, waarvan de, dikste pakketten in de toenmalige beek.dalen en
depressies liggen. Deze dek.zandlage n worden gerekend tot de Formatie van
Twente en bevatten in hoofdzaak zwak lemig fijn zand. Door een na de ijstijd
optredende grondwater standsstijgi ng ontwikkelde n zich op de laaggelegen plekken. veenlagen van soms enige meters dikte.
Geohydrolog ie
Het onderzoeksg ebied Sleen kan tot het volgende geohydrolog ische systeem worden
geschematis eerd: een tweetal watervoeren de pakketten, gescheiden en afgedekt
door semi-permea bele lagen met aan de onderkant een ondoorlaten de basis.
De ondoorlaten de basis wordt gevormd door de kleilagen van de Formatie van
Breda. Het tweede watervoeren de pakket bestaat uit een dik zandpakket, behorende
tot de Formaties van Scheemdà, Urk en Enschede. De zanden uit de Formatie van
Scheemda hebben een matig doorlaatverm ogen in vergelijkin g met de hierop af ge-
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zette zanden uit de Format ies van Urk en Ensche de. De weersta ndbied ende laag
boven dit pakket wordt gevormd door de fijne af zetting en van de Format ie
van
Urk, die plaats elijk dunne klei- en leemlag en bevatte n,. met in het zuiden
een
·dikte van enige meters . Daar waar de klei- en leemlag en ontbrek en wordt
de
scheid ing gelegd op de overgan g van grof naar fijn zand.
_Het ie waterv oerend e pakket wordt gevormd door de zanden die gereken d worden
tot de Format ies van Eindho ven, Peelo en Urk, alsmed e de smeltw aterafz
ettinge n
en. de dekzan den. De be>Vens,te afdekke nde laag wordt gevormd door de dekzan
dlagen
uit de Format ie van Twente, waarbi j vooral de dunne lèemlen zen een stagner
ende
werkin g op de vertik ale grondw aterstro ming hebben . Ook de op de laagge legen
plekke n onts,tan e veenlag en zorgen voor de nodige weersta nd in vertik ale rich-ting •. Figuur 19 geeft een overzi cht van de geohyd rologis che schema tisering
waarop de bereke ningen 11et d'e methode Gelgam zijn gebase erd. Bet Gelgam. model
kan
naast de stromin g in maximaal twee waterv oerend e pakket ten,. met stijgho ogten
+1
en +2 ook de ligging van het freatis ch vlak, met stijgho ogte + , bereke nen.
0
Het bereke nt dus in feite de potent iaal in drie waterv oerend e pakket ten.
De
methode Statre ct en Transr ect bereken en de stijgho ogten in maximaal twee
watervoerend e pakket ten, waarbi j het bovens te pakket het freatis ch pakket mag
zijn.
Om. bovens taande reden is in de methoden Statre ct en Transr ect
de weersta nd van
de beide semi-pe rmeabe le lagen sameng etrokke n tot ~~n weersta ndbied ende laag.
Deze schema tiserin g is ook bij de be-rekening volgen s Ernst aangeh ouden.
De oti'ttre kking vindt plaats in het 2e waterv oerend e pakket .

Ernst
Voor de analyt ische bereke ning zijn de· formul es van Ernst (4 t/m 8) gebrui
kt
waarbi j als gemidd elde waarden zijn aangehouden::
- neersla govers chot: N • 2 mm/dag;
- doorlaa tvermo gen diepe pakket : kD • 2300 m2/dag;
- grootte van de onttrek king: Q • 8220 m3/dag;
- drainagew~~rstand: a • 150 dagen;
- weersta nd semi-pe rmeabe le laag: c -- 50 dagen.
De schijnb are spreidi ngslen gte bedraa gt dan: Às • {kb(a + c) • 678
m.
Formule (8) gaat met deze gegeve ns dan over in:
-3 B.
-2.10 • 1 +
8220
2.2300
211'.2300.Rl
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hierui t wordt voor R 1 een waarde van 498 m gevond en.
Tabel 10 geeft de verlagi ngen bereken d volgen s de method e Ernst.
Statre ct
Voor het modelg ebied Sleen zijn een tweeta l station aire situati es met
de methode
Statre ct doorge rekend . Hierbi j zijn de verlagi ngen bereken d ten gevolg
e van een
consta nte onttrek king van 8220 m3/dag oftewe l 3 miljoe n m3 op jaarba sis
•. Een
bereke ning heeft betrekk ing op de situat ie waarbi j afvoer· door het draina
gesysteem plaats vindt, nameli jk de winter situati e

(~x

• 1 mm/dag ), terwij l de ande-

re bereke ning uitgaa t van het niet in gebruik zijn van het drainag esystee
m;
ofwel de zomerw intersi tuatie (Q
= 0 mm/dag). Tabel 11 geeft de verlagi ngen
max
langs raai A-A en· raai B-B voor zowel het eerste als het tweede waterv oerend
e
pakket .
De verand eringen in de waterb alans bedrag en in m3/dag :
winter situati e
onttrek kingen

zomers ituatie

8220

randstr oming

2063
vermin dering opperv lakteaf voer via:
detailo ntwate ring
3835
groter e waterlo pen
2316
8214

8220
4321

3877
8220

8198

8220

Uit de waterb alans blijkt dat een groot deel van de onttrok ken hoevee lheid
grondw ater afkoms tig is van de groter e waterlo pen; in de winter situati e
28% en
in. de zomers ituatie 47%.
De verlagi ngen bereken d met de method e Statre ct zijn in de zomers ituatie
groter
dan de verlagi ngen in de winter situati e; gemidd eld 42% hoger voor cp en
32% voor
1

•:z·

Trans reet
Met het niet-st ationa ire model Transr ect zijn onttrek kingen tet"· grootte
van
3 miljoe n m3/jaa r over de periode 1. oktobe r 1976 t/m 29 decemb er 1978 doorge

rekend. De onttrek kingsh oeveel heid is geduren de deze periode consta nt en
wordt aan
het tweede waterv oerend e pakket onttrok ken en wel in knoopp unt 132. Voor
de
grondw atersta nd/afv oer-rel atie is aangeh ouden: ~x = 2 mm/dag bij een

V

rijksinst ituut voor drinkwa tervoorz ienin1

ligging van de grondw atersta nd aan maaive ld en een <\nax • 0 mm/dag bij een
grondw atersta nd van 1 meter benede n maaive ld. Hiertu ssen is een lineai r verloop
aangenomen. Als natuur lijke grondw atersta nd is ingevo erd:
grondw aterstan d· • {80 + 30 cos 2; 6; } -nt.v. (cm)
Hierbi j is T uitged rukt in dagen, me~ T • 0 op 1 oktobe r.
.
Dit verloo p is tot stand gekomen na een analys e van de ligging van het freatis
ch
vlak in punt 132., het anttrek kingsp unt, van de Gelgam uitvoe r zonder onttre
kking. Deze. ligging van d·e grondw atersta nd is als repres entatie f aangehouden
voor
het hele gebied· waar sprake is van draina ge. Voor de bergin gscolff icU!nt
is een
waarde van O,.l .aangehouden. De tijdsta pgro.o tte bedraà gt steeds 1/3 maand.
-Tabe1·12· geeft de verlagi ngen bereken d volgen s- de methode Transr ect voor
de
situat ie per 1 januari~ 1 april, 1 juli en 1 oktobe r voor raai A-Ä en raai
B-B
v.oor zowel. +1 als +2•

-

Gelgam
De bereke ningen met het Gelgam model zijn uitgevo erd door Van Drecht in het
kader van zijn werkzaamheden voor de Studieg roep Sleen. Hiervan is uitgeb
reid
gerapp orteerd . in: Hydrol ogische · models tudie in het kader. van het vooron derzoek
in he·t studieg ebied S-leen (Drent he); deel I en II, 1982. Daar bovengenoemde
studie betrek king had op een vooron derzoek was in het model nog geen onttrek
king
opgenomen. Ten behoev e van de studie "Onder linge vergel ijkbaa rheid van geohydrol ogisch e modelb erekeni ngen" is bes-lot en alsnog een bereke ning met het
Gelgam model uit te voeren waarbi j in knoopp unt 132 een onttrek king in het
2e
waterv oerend e pakket is gesitue erd met een debiet van 8220 m3/dag , oftewe
l 3
miljoe n m3 per jaar •.
Tabel 13 geeft de verlagi ngen voor de tijdsti ppen 1 april '77 en '78, 1 juli
'77
en '78, 1 oktobe r '77 en '78 en l januar i '78 en '79 alsmed e het gemidd elde
per
l januar i, 1 april, 1 juli en 1 ·oktob er voor raai A-A en raai B-B.

3.3~3. Samen vatting van de berekeningén
Tabel 14 en tabel 15 geven de verlagi ngen in het ie waterv oerend e pak.ket
berekend volgen s de versch illende methoden over twee raaien , raai A-A en raai
B-B.
Het onttrek kingsp unt is gelegen in het snijpu nt van beide raaien , zie figuur
18.
De verlagi ngen zijn bereken d voor een onttrek kingsh oeveel heid van 8220 m3/dag
,
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oftewel 3 miljoen m3 per jaar. Onttrokk en wordt aan het 2e watervo erende pakket. De verlagin gen bereken d volgens de verschi llende methode n zijn in een tweetal situatie s met elkaar vergelek en namelijk een winters ituatie, waarin de verlagingen minimaa l zijn veronde rsteld en een zomersi tuatie waarin de verlagin gen
maximaa l zijn. Hierbij zijn l april en 1 oktober als represe ntant voor respectievelij k de winter- en de zomersi tuatie aangenomen. Beide tabellen geven een
overzic ht van de verlagin gen verkreg en volgens de methode Ernst (analyt isch),
Statrec t (numeri ek, station air),. Transre ct (numeri ek, niet-sta tionair ) en Gelgam
(numeri ek, niet.-st ationai r). Naast de verlagin gen zijn de verschi llen in de
verlagin gen bereken d volgens de methode Gelgam en respect ievelijk Transre ct,
Statrec t en Ernst en wel in cm en in %"
Figuur 20 en figuur 21 geven een beeld van de verlagin gen volgens raai A-A en
raai B...;.B voor· de situatie per 1 april en 1 oktober . Tabel 16 geeft een overzic ht
van de gesommeerde verlagin gen over beide raaien alsmede de absolute verschi llen
in cm en in % voor· de methode n Transrect~ Statrec t en Ernst t.o.v. de methode
Gelgam. Hieruit blijkt dat de verlagin gen bereken d met de methode Transre ct voor
raai A-A gemidde ld 22% en voor raai B-B gemidde ld 14% verschi llen met de resultaten verkreg en met de methode Gelgam. Figuur 22 geeft de verlagin gen voor een
drietal veldkno oppunte n, knooppu nt 132, 146 en 168.
Uit figuur 22 blijkt dat het verlagin gspatro on berekend volgens Transre ct een
periodie k karakte r vertoon t, waarbij de periode 1 jaar bedraag t.
Bij een vergelij king van de verlagin gen bereken d met de methode Transre ct en
Statrec t blijken de verschi llen klein te zijn. Het gemidde lde verschi l tussen de
maximal e verlagin gen (de zomersi tuatie) en de minimal e verlagin gen (winter situatie) bedrage n bij de methode Transre ct 33% en bij de methode Statrec t 42%.
De verlagin gen bereken d met de methode Ernst geven gemidde ld ~% hogere waarden
voor de verlagin gen te zien dan de methode Gelgam.

'l. \

3"4.1. Gèbiedsbeschrijving
Situerin g
Het onderzo eksgebie d Gelders e Vallei is voor een deel gelegen in de provinc ie
Gelderla nd en voor een deel in de provinc ie Utrecht . Het is een laaggele gen
vallei, ingeslo ten door de Utrecht se Heuvelru g in het westen en de heuvelr ijen
van de Veluwe in het oosten. De grootte van het modelge bied bedraag t 12 x 13 km2
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en de begren zing is globa al:
in het noorde n; de lijn Amers foort-B arneve ld;
in het· oosten ; de lijn Barne veld-E dervee n;
in het zuiden ; de lijn Ederve en-Ma arsber gen;
in het westen ; de lijn Maars bergen -Amer sfoort .
De hoogt eliggi ng van het maaiv eld varie ert van 3 tot 11 m +N"A.
P. Het gebied
wordt van oost naar west doorsn eden door een aanta l beken welke
voor de afvoe r
van het drai.nagewat.er zorgen . De beken komen uit in het Vallei kanaa
l •. Dit kanaa l
loopt van zuid naar noord en voert het water buiten het model gebied
naar de
randmeren.·. In de Gelde rse .Valle i komt een uitgeb reid draina gesyst
eem van greppels, sloten en beken voor. Wat betre ft de hia!ra rchisc he indeli ng
van het drainagesysteem· worden d.e grepp els en ·sloten tot de tertia ire, de kleine
re beken tot
de secun daire en de g.rote beken , Barne veldse - en Lunte rse Beek en
het
Vallei kanaa l tot de prima ire ontwa tering smidd elen gereke nd. In de
winter maand en
zijn de draina gemdd ele.n op alle drie de niveau s in werkin g. De
capac iteit van
het draina gestel sel is nogal wissel end; zo is het draina gesyst eem
in het midden
van het modelgebied. bereke nd op een afvoe r van 2 mm/dag bij een
ontwa tering sniveau van 70 cm benede n maaiv eld,. terwi jl het draina gesyst eem aan
de westk ant
van het gebied bereke nd is op een afvoe r van 11 mm/dag bij een ontwa
tering sniveau van 90 cm benede n maaiveld~
Tegen het einde van. de winte r vallen de tertia ire ontwa tering smidd
elen droog
terwi jl de secundair~ ontwa tering smidd elen soms in de loop van de
zomer droog
vallen . In drog&" zomers besta at zelfs de· kans dat een deel van de
grote beken
droog vallen . Om nu voora l het droog vallen van de beken in de zomerm
aanden tegen
te gaan zijn de beken voorz ien van stuwen om het water zo lang mogel
ijk in het
gebied te houde n.
Figuu r 23 geeft een overz icht van het model gebied Gelde rse Valle
i.
Geolo gie
De Gelde rse Valle i in zijn huidig e vorm is ontsta an tijden
s en na de Saale ijs-.
tijd. IJslob ben dronge n in de Saale ijstij d het centru m van ons
land binnen en
stuwde n het aanwe zige zand op tot. heuve ls. Zo zijn de Utrech tse
Heuve lrug en de
heuve ls op de Veluwe ontsta an. Tussen deze heuve lrijen bevorid zich
toen een
ijston g, welke geleid elijk aan is gesmo lten en een diepe vallei
achte rliet.
Deze vallei is opgevu ld door jonger e sedim enten. Zo heeft zich onder
andere een
dikke kleila ag {de Eemkl ei) afgeze t en vervol gens boven deze Eemkl
ei een zandig
pakke t {dekz and).
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Geohydro logie
Het gebied kan in geohydro logisch opzicht opgevat worden als een tweetal watervoerende pakketten gescheide n door een semi-perm eabele laag. Het onderste watervoerende pakket bestaat uit SUleltwat eraf zettingen en zanden welke voor de Saale
ijs~ijd al aanwezig waren. De semi-perm eabele laag wordt gevormd door
de Eemk.lei
en gedeelte lijk door fluviogla ciale kleilagen . Het bovenste watervoer ende pakket
(freatisc he pakket) bestaat uit het boven de Eemk.lei liggende dekzand.
De neerslag die op de heuvelrug gen valt en aldaar infiltree rt, wordt afgevoerd

naar de lager gelegen Vallei en voedt op deze manier het onderste watervoer ende
pakket. Vanuit dit pakket kwelt. het water door de Eemklei op en voedt het bovenste pakket. Naast de optredend e kwel wordt het bovenste pakket ook nog gevoed
door neerslag. Vooral in de wintermaa nden trad nogal wat waterove rlast op hetgeen geleid heeft tot een uitgebrei d drainages ysteem, bestaande uit greppels,
sloten en beken.
Figuur 24 geeft een overzicht van de vertikale opbouw van de Gelderse Vallei.
3.4~2~

Berekeningèn

De Glee
Wordt het onderzoek sgebied de Gelderse Vallei opgevat als een tweetal watervoe rende pakketten , gescheide n door een semi-perm eabele laag, dan kunnen de verlagingen in het onderste (diepe) watervoer ende pakket berekend worden met de formule van De Glee. Hierbij wordt veronder steld dat de grondwat erstand in het
bovenste (freatisc he) pakket niet wordt betnvloed door de onttrekki ng. Alhoewel
deze.aann ame voor de Gelderse Vallei niet helemaal opgaat wordt met de formule
van De Glee wel een indruk van de verlaging en in het onderste watervoer ende
pakket verkregen . Wordt voor de doorlaten dheid van het diepe watervoer ende pakket een waarde van 5300 m2/dag en een weerstand van 2250 dagen voor de semipermeabe le la:ag aangehoud en dan geeft tabel 17 de verlaging en ten gevolge van
een onttrekki ng van 15 miljoen m3/jaar, verdeeld over de knooppun ten 92 en 93
(zie figuur 23) voor de punten gelegen op raai A-A en raai B-B.
Uitgaande van een bekende verlaging in het diepe watervoer ende pakket zijn door
Van Lanen (1978) formules afgeleid waarmee de verlaging en in het bovenste pakket
kunnen worden berekend. De verlaging en bedragen dan:

32

V

rijksinst ituut voor drinkwa tervoorz iening

33

in de winter :

-

~+l
y

in het voorja ar en de zomer:

A+a·. -

4+0,. t .. • A+o· ,t-1

+

A+o,t. .l
-...(
..."-•..,)!"'-_....__
IJ QI,. .c + 0 5

At

'

waarin : A+o • verlag ing in het ondiep e waterv oerend e pakket ten (cm)
. A+a • verlagi ng in het diepe waterv oerend e pakket (cm)
c
• weersta nd· semi-p ermeab ele laag (dagen )
y

• drainag eweers tand van het ondiep e waterv oerend e pakket (dagen)

. At • tijd·sta p (dagen)
De ve·rlag ingen voor het bovens te waterv oerend e pakket zijn voor
de winter situa-

t.ie· en de zomers ituatie bereke nd en vermel d in tabel 17, hierbi j is aangeh
ouden:
e • 2250 dagen, y • 250 dagen, At =- 10 dagen, t • 180 dagen en IJ • O, 15,
terwij l
voor .Äfd d.e verlaginge~ bereken d volgen s De Glee zijn genomen.
Sta·tre ct
Het de methode Statre ct zijn een tweeta l situati es doorge rekend , te weten:
een
winter - en een zomer situati e. Aldus is ingesp eeld op het _feit dat delen
van het
drainag esystee m in de'loop van het jaar droogv allen en vanaf het moment
van
droogv allen geen afvoerv ermind ering meer kan plaats vinden . In de winter
situati e
zijn alle: drainag emidde len,. zoals .de drains , greppe ls, sloten en beken in
werking. en zullen in_ een situat ie zonder onttrek kingen het overto llige water
in de
Gelder se Vallei , afkoms tig van neersla g en opwaar tse kwel, buiten het gebied
brenge n. In de situat ie waarbi j water aan het diepe pakket wordt onttrok ken
zal
de opwaar tse kwel ten gevolg e van een potent iaaldal ing in het diepe pakket
verminder en, waardo or de af te voeren hoevee lheid drainag ewater zal vermin deren.
Ibor de daling van de potent iaal in het diepe pakket zal in delen van het
modelgebied zelfs water (neersl agover schot), dat anders afgevo erd zou worden ,
kunnen
gaan infiltr eren. Er zal dus een afvoerv ermind ering gaan optrede n ten gevolg
e
van de winnin g.
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Uit de waterlope n zal ten gevolge van de onttrekki ng water infiltrer en, waarbij
aangenomen is dat het peil in de waterlope n constant blijft, dus niet door de
onttrekki ng wordt betnvloed . In de wintersit uatie zal dus een groot deel van de
onttrokke n hoeveelhe id grondwate r afkomstig zijn uit verminde ring van oppervlak teafvoer via detailont watering en grotere waterlope n. De tot~le waterbala ns voor
de wintersit uatie ziet er als volgt uit in m3/dag:
onttrekki ngen

41000

randstrom ing

12822

verminde ring oppervlak teafvoer via:
detailont watering

24718

grotere waterlope n

3382
40922

41000

Hieruit blijkt dat .::!: 60% van de onttrokke n hoeveelhe id afkomstig is uit vermindering van oppervlak teafvoer via detailont watering , .::!: 8% uit verminde ring van
afvoer· via de grotere waterlope n en .::!: 31% uit randstrom ing.
In de zomersitu atie wordt er van uitgegaan dat de tertiaire drainagem iddelen
niet meer aktief zijn, ande·rs gezegd de sloten, greppels en drains staan droog.
Wel wordt nog gerekend met een afvoerver mindering naar of het infiltrer en vanuit
alle beken (secundai re ontwateri ngsmidde len) waarbij er vanuit wordt gegaan dat
de peilen in deze beken niet door de onttrekki ngen worden betnvloed .
De waterbala ns voor de zomersitu atie ziet er dan als volgt uit in m3/dag:
onttrekki ngen
randstrom ing
verminde ring oppervlak teafvoer via:
grotere waterlope n

41000
24224
16620
40844

41000

Er komt nu 41% van de onttrokke n hoeveelhe id uit afvoerver mindering via grotere
waterlope n en 59% uit randstrom ing.
Tabel 18 geeft een overzicht van de verlaging en zoals die voor raai A-A en raai
B-B in de winter- en zomersitu atie gevonden worden.
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Trans rect
Voo.r het onderz oeksge bied Gelde rse Valle i is een niet-s tation aire
bereke ning
u:itgevoerd. met de methode Trans rect. De rekenp eriode loopt hierb
ij van 6 november 1973 t/m 30 december 1978. De ingevo erde bodem consta nten zijn
gelijk aan die
welke ingevo erd zijn bij het Gelgam ~odel. Ook zijn dezelf de ~rondw
aterstands
afvoe rrelat ies als bij Gelgam aangeh ouden. Bet verloo p van de grond
waters tand in
de tijd is een gemid delde waarde van de. natuu rlijke grond waters tand
in het onttrekki ngspu nt 92 en de vier daaromheen liggen de punten . De op deze
manie r berekende· ·grond waters tand wordt als repre senta tief beschouwd voor alle
knoop punten
in het model gebied .
Voor de bergin gscot!. fficU! 'nt is een waarde van 0,15 aangeh ouden.
Tabel 19 g.eeft een overz: icht van de optred ende verlag ingen voor
de tijdst ippen :
t janua ri, l april,_ 1 juli _en l oktob er 197 6.
..

Gelgam .·

De: bereke ningen met. het Gelgam model voor het gebied de Gelde
rse Valle i zijn

uitgev oerd: door Van Lanen in het kader van zijn werkzaamheden voor
de werkg roep
watero nttrek king Gelde rse Valle i en gerapp orteer d in: Enige ervari
ngen opgedaan
met. een niet-s tation air model voor grorid waters .tromin g en verdamping
(SUM-2 in de
Gelde rse Valle i, 1980)" Hierb ij is uitgeg aan van een groott e van
het model gebied
van 12 x 13 k1J12 en een knoop puntsa fstand van 1000 m. De invoer gegev
ens zoals
doorla tendh eid (kD) en weerst and door de semi-p ermea bele laag (c)
laten een
nogal grote ·varia tie zien. Zo varie ert de waarde van het doorla
atverm ogen van
het freati- sch pakke t van 30-:300 m.2/dag en die van het diepe waterv
oerend e pakke t
van 3200-6500 m2/da g. De waarde van de weers tand van de semi-p ermea
bele laag is
evenre dig veron derste ld met de dikte van de Eemkl eilaag en varie
ert van 150-4500
dagen . Ook de g_rond 'Water s·tand /afvoe r-relat ie vertoo nt een grote
varia tie. Verde r
wordt het gebied .door een aanta l beken doorsn eden die gesche matise
erd worden in
de knooppunten en waar een relati e met het freati sch pakke t kan
worden aangen omen. De geohy droiog ische opbouw vertoo nt dus een per knooppunt nogal
wissel end
beeld .
Tabel 20 geeft de resu;t aten van de Gelgam -berek eninge n voor de
situat ie per:
l janua ri, 1 april, . 1 juli en 1 oktob er 1976, voor een onttre kking
van 15 miljoen m3/jaar.
De pompproef
In 1974 is door de Werkgroep Water onttre kking Gelde rse Vallei het
beslu it genomen om een langdu rige pompproef te houden om zo te kunnen beschi
kken over meet-
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gegeven s welke betrekk ing hebben.o p een werkeli jke ingreep in het hydrolo gische
systeem . Binnen de werkgro ep was namelij k verschi l van inzicht gerezen omtrent
de juisthei d en de interpr etatie van de resultat en van eerder uitgevo erd modelonderzo ek. Tevens had de pompproef tot doel om het model van De Laat en
.
.
Van Den Akker met deze gegeven s te verifiär en, om daarna met dit model een zo
goed mogelij ke voorspe lling te kunnen maken van de gevolge n van onttrekk ingen
die. in grootte afwijken van die van de pomppro ef. In de zomer van 1975 is een
pompproef uitgevo erd op de lokatie Glindho rst, waarbij geduren de 6 maal)den in
totaal 3 .miljoen m3 water aan hèt tweede watervo erende pakket werd onttrokk en.
De pompproef werd gevolgd door een stoppro ef. Door middel van regressi eanalys e
en korrelat ieberek eningen zijn de uiteind elijke verlagin gen ten gevolge van de
onttrekk ing bepaald . Daar de pomppr oefresul taten betrekk ing hebben op een gemiddelde onttrekk ingshoe veelheid van 16667 m3/dag en de andere bereken ingen gebaseerd zijn op een debiet van 41100 m3/dag zijn de gemeten verlagin gen volgens de
pompproef verkreg en met een faktor 2, 5 vermeni gvuldigd .
Tabel 21 geeft voor raai A-A en raai B-B hiervan de resulta ten.

3A•& Samenv atting
Tabel 22 en tabel 23 geven de resultat en van de verschi llende bereken ingen langs
2 raaien,. raai. A-A en raai B-B, terwijl figuur 25 hiervan een beeld geeft. In
knooppu nt 92 (punt 7 van raai A-A) en knooppu nt 93 zijn de onttrekk ingen gesitueerd. Per dag wordt 41100 m3 grondwa ter aan het 2e watervo erende pakket onttrokken wat neer komt op 15 miljoen m3 per jaar.
Tabel 24 geeft een overzic ht van de gesommeerde verlagin gen volgens raai A-A en
raai B-B alsmede de verschi llen van Transre ct, Statrec t en De Glee/Va n Lanen
ten opzichte:- van Gelgam, in cm en in %. Hieruit blijkt dat de gesommeerde verschillen voor de verschi llende berekeni ngsmeth oden langs raai A-A en raai B-B
nogal grote verschi llen vertone n. Deze verschi llen zijn voor een belangr ijk deel
toe te schrijve n aan de hydrolo gische schemat isering zoals die is toegepa st. Zo
wordt met het Gelgam model het verloop van de grondwa terstand in de tijd per
knooppu nt bereken d terwijl het verloop van de grondwa terstand in de Transre ctbereken ingen als een gemidde lde voor het hele gebied wordt ingevoe rd. Dit kan
tot verschi llen leiden. Gelgam geeft bijvoorb eeld voor knooppu nt 106, zie
figuur 26, een verlagin g ten gevolge van de onttrekk ing van 0 cm per 1-1-75. De
grondwa terstand ligt namelijk voor zowel de situatie met als.zond er onttrekk ing
aan maaivel d. De ingevoe rde gemidde lde watersta nd in het Transre ct model bedraagt op die datum echter 20 cm beneden maaivel d.
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De verlag ingen volgen s Gelgam in tabel 22 en tabel 23 zijn de gemid
delde verla gingen voor de jaren 1974/1 976. Per jaar verton en deze een nogal
grote spreiding, (tabel 20) •
De verlag ingen bereke nd met Trans rect (tabel 19) verton en daà~entegen
een regelmatig er verloo p in de tijd. Figuu r 26 toont voor een aanta l knoop
punten het
verloo p in de tijd van de verlag ingen bereke nd volgen s de method
e Gelgam en
Trans rect. Hieru it blijk t af gezien van knooppunt 106 een redeli jke
overee nstem ming te bestaa n tussen Gelgam en Trans rect, waarb ij de versc hillen
in het najaa r
wat groter zijn dan in het voorj aar.
Ook bij de analy tische bereke ning is erg· gesch ematis eerd; zo is
voor alle knoop punten '-6n gemiddelde. waarde van de weers tand van de semi-p ermea
bele laag, ''n
waarde voor de draina gewee rstand en Mn waarde voor de bergin gscolf
ficiln t ingevoerd . Deze kunnen echter per knooppunt sterk versc hillen . Tabel
17 geeft voor
raai A:-A de verlag ingen bereke nd uitgaa nde van de gemid delde gebied
seigen schap pen alsmed e de verlag ingen waarb ij rekeni ng is gehouden met de per
invloe dsopperv lak varilr ende gebied seigen schapp en.
a.s~. Over;.Betuwe

Sit.ue ring
Bet·on derzoe ksgeb ied Over-Betuwe, zoals dat in het onderz oek van
de Commissie
Water huisho uding Gelde rland is aangeh ouden, is gelege n in de provin
cie
Gelde rland; voor het groots te gedee lte in de Betuwe_ en voor een
kleine r deel op
de Veluwe •.
Globa al gelden de volgen de begren zingen :
in het noorde n; de lijn Wageningen-Arnhem
in het oosten ; de lijn Arnhem-Nijmegen
in het zuiden ; de lijn Nijmegen-Dodewaard (de rivier de Waal)
in het oosten ; de lijn Dodewaard-Wageningen.
Het gebied wordt doorsn eden door de rivier en de Neder rijn in het
noorde n en de
Waal in het zuiden . Midden door het gebied loopt de Linge; dit is
een waterl oop
die vrijw el voor de gehele ontwa tering van de Over-Betuwe zorgt.
Ten noorde n van
de Neder rijn liggen twee heuve lachti ge gebied en; in het westen een
uitlop er van
de stuwwal Lunter en-Wa gening en en in het oosten de Zuide lijke Veluwe
zoom. De
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Nederrijn vormt een nogal abrupte overgang tussen het heuvelachtige noordelijke
deel, met verhogingen tot 60 m +N.A.P •. en het vlakke zuidelijke deel, met een
hoogteligging van 8-10 m +N.A.P. Het pompstation Fikkersdries is centraal in het
modelgebied gelegen, tussen de Linge en de Nederrijn. Het gebied Over-Betuwe is
grotendeels met kleigronden bedekt en heeft een fijnmazig oppervlaktewa terstelsel. In deze kleigronden bestaat echter een grote variatie. In de kommen zijn
zware komkleien afgezet en in de stroomruggen veel zandiger kleien.
Figuur 27 geeft een overzicht van het onderzoeksgebi ed over-Betuwe.
Figuur 28 geeft een vertikale doorsnede van het gebied over-Betuwe.
·Geologie
In het onderzoeksgebi ed Over-Betuwe is zowel door de Rijks Geologische Dienst
als door de Dienst Grondwaterverke nning-TNO onderzoek verricht naarde opbouw
van de bodem. Deze onderzoekingen bestonden uit boringen en geo-elektrisch
onderzoek en geven de volgende opbouw· te zien:
- de oudste aangeboorde laag dateert uit het Boven Mioceen en wordt aangetroffen
op een diepte van 190 m -N.A.P.;
- hierboven liggen afzettingen uit het Onder Plioceen, bestaande uit klei en
slibhoudend zand;
tussen 110 en 150 m -N.A.P. worden afzettingen uit het Boven Plioceen aangetroffen,. bestaande uit matig fijn tot matig grof zand;
- tussen 90 en. 110 m -N.A.P. ligt de 'Formatie van Maassluis, een afzetting uit
het Onder Pleistoceen; deze formatie bestaat afwisselend uit zand- en kleilagen;
- de hierboven gelegen Formatie van Tegelen bestaat uit zand- en kleilagen;
- boven 75 m -N.A.P. wordt de Formatie van Harder'Wijk aangetroffen. Deze bestaat
ui.t matig grof tot grof zand;
-hierboven ligt de Formatie van Kedichem, waarvan de onderste lagen bestaan uit
matig grof tot grof zand en de bovenste lagen uit klei. Door stuwingsverschijnselen is de overgang tussen de Formatie van Harderwijk en de Formatie
van Kedichem niet goed te bepalen; terwijl de Kedichem-klei door stuwing een
sterk wisselende dikte heeft en soms zelfs geheel ontbreekt.
Plaatselijk gaat bovengenoemde formatie over in de Formatie van Drente en
vormt daarmee soms een geheel. Waar dan ook over de Formatie van Kedichem
wordt gesproken wordt het samenstel van.lagen bestaande uit deze formatie
en/of de Formatie ·van Drente bedoeld;
- boven 25 m -N.A.P. wordt de Formatie van Kreftenheye aangetroffen, bestaande
uit grof, grindhoudend zand;
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- deze laatst e forma tie wordt aan de
gen. Deze bestaa n soms uit veen of
cene kleila ag heeft een wissel ende
Figuu r 29 geeft een overz icht van de
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boven kant begren sd door Holocene afzet tinzand, maar voorn amelij k uit klei. De Holo~
dikte en variee rt van 1 tot 5 meter .
geolog ische opbouw van het gebied Over-

Betuwe.
Geohy drolog ie
Bet onderz oeksge bied Over-Betuwe kan, voor het deel gelege n in de
Betuwe, tot
het volgen de geohy drolog ische systee m gesche matise erd worden: een
drieta l water voeren de pakke tten, àfgede kt en gesche iden door semi-p ermea bele
lagen. De holo. cene kleila ag vormt hierb ij de ie semi-p ermea bele laag en het ie
waterv oerende pakke t wordt gevormd door de Forma tie van Krefte nheye .
De 2e semi-p ermea bele laag is de Kedic hem-k lei, welke plaats elijk
ontbre ekt.
Het 2e waterv oerend e pakke t is opgebouwd uit het grof korre lige
gedee lte van
de Forma ties van Kedichem en Harde rwijk. De overga ng tussen het
2e en 3e
waterv oerend e pakke t wordt gevormd door de Forma ties van Tegele n
en Maass luis.
Het 3e waterv oerend e pakke t, het.di epe pakke t, besta at uit afzett
ingen uit bet
Boven Plioce en. De basis van dit pakke t is uit boring en niet aanget
oond, maar
zal waars chijnl ijk worden gevormd door Miocene kleila gen op meer
dan 250 m diepte.
Voor het deel van de Zuid-Veluwe geldt dezelf de opbouw, alleen ontbre
ekt hier de
Holocene kleila ag. Een bijzon derhe id is hier dat de lagen boven
de Forma tie van
Kedichem gestuwd zijn waardo or de doorla tendhe id plaats elijk sterk
kan afnemen.
Figuu r 30 geeft een overz icht van de geohy drolog ische schem atiseri
ng van het
onderz oeksge bied Over-Betuwe.
In de bereke ningen is uitgeg aan van een tweeta l waterv oerend e pakke
tten, met
doorla tendhe den (kD) 1 _en (kD) 2.' gesch eiden door een semi-p ermea bele
laag met
wee,rstand c 2 • Aan de boven kant is het systee m begren sd door een
afdekkende laag
met weerst and c 1 , terwi jl aan de onder zijde de weerst andbie dende
laag c 3 als
de ondoo rlaten de basis van het systee m wordt opgev at.

3.5.2. Berek eninge n
Bruggeman
Voor de analy tische bereke ning is gebru ik gemaa kt,van de formu les
van Bruggeman
(9 en 10), waarb ij als gemid delde waarden zijn aangehouden:
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(kD) 2 •

500 m2/dag
2000 m2/dag

cl
c2

300 dagen
iooo dagen

(kD) l -

C3
Ql
Q2

"

" 10000 dagen
0 m3/dag

-

" 27400 m3/dag

Tabel 25 geeft de bereken de verlagin gen in het ie en 2e watervo erende pakket terwijl figuur 31 hiervan een afbeeld ing geeft.
Statrec t
Voor het pompsta tion Fikkers dries zijn in het begin van de jaren zeventig berekeninge n uitgevo erd door het RID om inzicht te krijgen in de verlagin gen van de
stijghoo gten tengevo lge van een toekoms tige winning van 20 miljoen m3/jaar .
Hierbij wordt het gebied als een twee-lag en systeem beschouw d, dat wil zeggen
twee watervo erende pakkette n gescheid en en afgedek t door slechtdo orlatend e lagen
en een ondoorl atende basis. De grootte van het modelge bied bedraag~ 8 x 10 km2,
terwijl op de randen een vaste potenti aal wordt gehandh aafd. Een viertal waterlopen worden ingevoe rd te weten: Rijn, Linge, Drielsc he- en Elderse zeeg. De
Rijn wordt opgevat als een volkomen voedend e grens zonder intreew eerstand naar
het eerste watervo erende pakket. Voor de Linge en beide zegen is een geschat te
weerstan d van 50 dagen aangeho uden. Er zijn bereken ingen uitgevo erd voor een
onttrekk ing van 20 miljoen m3/jaar , opgepompt uit het 2e watervo erende pakket
door middel van 27 pompput ten. De volgend e twee extreme situatie s zijn bekeken :
a. het freatisc h vlak ligt vast; dat wil zeggen de ligging van het freatisc h
vlak wordt niet betnvloe d door de onttrekk ing. De verlagin gen in het ie
watervo erende pakket zijn dan minimaa l.
b. het freatisc h vlak ligt niet vast; dat wil zeggen de verlagin gen in het freatisch vlak worden gelijk veronde rsteld aan de verlagin gen in het ie watervoerend e pakket. De verlagin gen in het ie watervo erende pakket zijn dan
maximaa l.
Bij de bereken ing is aangenomen dat de veroorz aakte debietve rminder ing in de in
het model ingevoer .de ·waterga ngen geen peilverl aging in deze watergan gen tot
gevolg heeft. Daar deze bereken ing betrekk ing heeft op een onttrekk ing van 20
miljoen m3/jaar en de vergelij kende studie Over-Betuwe uitgaat van een onttrek king van 10 miljoen m3/jaar , zijn de berekend e verlagin gen gehalve erd en weer-
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gegeven in de figure n 32 en 33. Dit halver en is veroo rloofd omdat
in het numerieke model uitgeg aan is van linea ire relati es.
Figuu r 32 geeft de verlag ingen in het ie waterv oerend e pakke t ten
gevolg e van
een onttre kking van 10 miljoe n m3/ja ar, waarb ij het freati sch vlak
vast is gedacht •.
Figuu r 33 geeft de verlag ingen in het ie waterv oerend e pakke t ten
gevolg e "lan
een onttre kking van 10 miljoe n m·3/ja ar, waarb ij het freati sch vlak
niet vast
wordt gehouden" Tabel 26 geeft de· verlag ingen .voor beide situat ies
voor raai A-A
en raat B-B" waaru it blijk t dat' de minim ale verlag ingen (FDva st)
gemid deld 41%
lager zijn dan de maximale ,verlag ingen (FDni e.t-vas t) •
· Iit 197'4' en: 1975 is :1.n de Ove·r-Betuwe uitgeb reid aanvu llend onderz
oek verric ht
te we·ten::. 65 geo-e lektri sche opperv laktem etinge n en twee diepe verke
nning sborin gen. Verder· is geohy drolog isch onderz oek verric ht ten behoev e van
de ontwi kkeling- van een grondw aterkw aliteit smode :l voor een deel van: de Over-B
etuwe en de
aang~renzende Veluwezóom •. Daarn aast is aanvu llend geohy
drolog isch veldon derzoe k
verric ht, zoals put- en pompproeven ter bepali ng van bodem consta
nten. Door deze
onderzoekinge.n is onder andere het plaat selijk ontbre ken van de
Kedich em-kle i
tèn oosten van het pomps tation Fikke rsdrie s vast komen te staan.
Deze verbe terde inzich ten in de geohy drolog ische bodem consta nten
zijn in de
invoe r van het Gelgam model verwe rkt. Ook met het Statre ct model
zijn nog een
t.weet al bereke n-inge n, geba.see·rd op dezelf de invoer als bij Gelgam
uitgev oerd.
Hierb ii :ts uitgeg aan van een groott e van het model gebied van 6 x
6 km.2. De potentia len op de. randen van het model gebied worden vastge houde n,.
dat wil zeggen
er treden ten gevolg e van de ingrep en in het model gebied geen verlag
ingen op de
randen op. De waterl open Rijn en Li.nge worden tot rechte lijnstu kken
gesche mati.see,rd' en als volled ig insnijd end· in het. ie waterv oerend e pakke t
beschouwd,
terwi.j l. zij verder een vaste poten tiaal hebben . De onttre kking (10
miljoe n
m3/ja ar) wordt in een vijfta l knoop punten gecon centre erd.
FiguuT .34 geeft een overz icht van het model gebied Over-Betuwe ...
De twee bereke ningen uitgev oerd met Statre ct hebben betrek
king op een winte rsit;uatie en een zomer situat ie. Bet versc hil hiertu ssen is voora l gelege
n in de
waarde van "c 1"; de weerst and van de afdekk ende laag. Hierin wordt
het al of
niet droog vallen van de tertia ire waterl open verdis contee rd door
midde l van het
aanpas sen van de waarde van .c 1 •
c 1 is als volgt samen gestel d:
(dagen )
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met: c 1 • totale weerstan d van de bovenst e afdekken de laag (dagen)
ch • weerstan d van de holocen e kleilaag (dagen)
A = verdamp ingsredu ktiefakt or; met A winter • 10000, A zomer • 1400
(dagen)
UR • weerstan d hoof dwaterg angen (dagen)

a

•weerst and kleiner e waterga ngen (dagen) .

Per knooppunt. wordt de waarde van ei bepaald en ingevoe rd. in Stat reet.
Tabel 27 geeft de bereken de verlagin gen volgens de mèthode Statrec t, voorzow el
de zomer- als de winters ituatie. De verlagin gen in de winterp eriode zijn gemiddeld 8% lDger dan deverla gingen in de zomerpe riode, dit dan voor het ie
watervo erende pakket. Voor het 2e watervo erende pakket zijn de verlagin gen in
de winter gemidde ld 2% lager dan in de zomer.
Omdat bij de ~lgam-berekening dezelfd e paramet erwaard en als bij de Statrec t
bereken ingen zijn gebruik t zullen de resultat en van deze bereken ingen bij de
onderlin ge verg.eli jkbaarh eid worden gebruik t en niet de resultat en van de eerder
uitgevo erde bereken ingen (FD
en FD i
).
vast
n et-vast
Gelgam
Voor het gebied Over-Betuwe zijn door Kovar en Rolf in het kader van hun werkzaamheden voor de Commissie Bestude ring Waterhµ ishoudin g Gelderla nd bereken ingen
uitgevo erd met het Gelgam model. Naast aspecten zoals de onverza digde grondwa terstrom ing in kleigeb ieden en de relatie tussen het grondwa ter en het oppervlaktew ater, welke beide uitvoer ig bestude erd zijn, is een bereken ing uitgevo erd
die de verlagin gen ten gevolge van een grondwa teronttre kking van 10 miljoen
m3/jaar bereken t.
Voor wat betreft de resultat en verkreg en met de methode Gelgam wordt korthei dshalve naar de studie van Kovar en Rolf verweze n: Model Study Over-Be tuwe, volume
l, 2 en 3. De volgend e figuren zijn aan bovensta ande studie ontleen d.
Figuur 35 geeft een overzic ht van de verlagin gen ten gevolge van een onttrekk ing
van 10 miljoen m3/jaar per augustu s 1974.
Figuur 36 geeft een
1974 en 1975.

be~ld

van de verlagin gen in knooppu nt 146 geduren de de jaren

Pompproef
In het onderzo eksgebie d Over-Betuwe zijn twee pompproeven van grote omvartg en
lange duur uitgevo erd namelij k:
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- "n met een onttre kking van 1.106 m3 op jaarb asis gedur
ende de perio de van
15 oktob er 1974 tot en met 10 febru ari 1975;
- ''"n met een onttre kking van 1.5.1 06 m3 op jaarb asis gedur
ende de perio de van
13 juli 1975 tot en met 28 oktob er 1975.
Beide onttre kking en vonden plaat s in het ~ water voere nde
pakke t. Bij de
inter preta tie van de verla ginge n gemeten tijden s een pompp
roef moet goed in de
gaten word.en gehouden. waara an de verla ginge n toege schre ven
moeten wórde n. Zeker
in een gebie d met een klein e bergi ng boven het freat isch
vlak, zoals het geval
is :tn Over,;,..Betuwe, kunnen ondet' ander e de neers lag en de
verdamping een grote
invlo ed hebben op de optre dende verla ginge n. Tijde ns de uitvo
ering van de pompproef moet de neers lag en verdamping dan. ook zo gerin g moge
lijk zijn. Bij de
stopp roef in oktob er .1975 was er geen neers lag en verdamping
van betek enis,
z.odat de verla ginge n bij benad ering gehee l aan de onttre kking
en mogen worden
toege schre ven. .,
Ook tijden s de stopp roef in febru ari 1975 waren de weersolDStandigheden
gunst ig.
B-tj deze pompproef waren er echte r te weini g waarn emin gsfilt
ers gepla atst, vooral. ten zuide n van de Elder zeeg. De resul taten van deze pompp
roef zulle n dan
ook verde r buite n beschouwi.ng w()rden gelat en.
aij de 2e pompproef van 13 juli tot en met 28 oktob er 1975
is het aanta l waarnemi ngsfi lters uitge breid zodat een beter beeld . van de verla
ginge n in het boven s.te pakke t en de verla ginge n van het freat isch vlak kon worde
n verkr egen. De
capac iteit. van de. pompproef bedro eg 7,5 miljo en ml op jaarb
asis. Om een juist e
verge lijkin g met de resul taten van de ander e berek ening en,
welke gebas eerd zijn
op een onttre kking van 10 miljo en ml/ja ar, moge lijk te maken
zijn de veiag ingen
verkr egett uit de pompproef verme ftigvu ldigd met eett fakto r
10/7, 5. Verwacht mag
worden dat hiermee· een redel ijke benad ering wordt verkr egen
voor het geval
inder daad 10 miljo en m3/ jaar ·zou zijn onttro kken.
Figuu r 37 geeft de. verla ginge n in het ie water voere nde pakke
t ten gevol ge van
een ottttre kkittg van 10 miljo en m3/ja ar.

3'.5.& Same nvatt ing van de berekeningen
Tabel 28_ geeft de berek ende verla ginge n volge ns een aanta
l methoden weer langs
een tweet al raaie n, raai A-A en raai B-B (figu ur 34). De
verla ginge n zijn het
gevol g van een onttro kken hoeve elheid grond water van 27400
m3/da g, oftew el 10
miljo en m3/ja ar. De tabel geeft de verla ginge n berek end ·volge
ns _de methoden
Gelgam, Statr ect (zome r--en winte rsitua tie) en Bruggeman
weer alsme de de gemeten
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verlaging en tijdens de pompproe f. De resultate n van de Statrect-b erekening en,
waarbij het freatisch vlak vast (FD
) respectie velijk niet vast (FD i
)
vast
n et-vast
wordt veronder steld, zijn niet in de tabel opgenomen. Deze berekenin gen zijn namelijk op andere geohydro logische invoergeg evens gebaseerd waar4oor de onderling e
vergelijk baarheid van de resultate n enigszins geweld kan worden aangedaan . Naast
de verlaging en in de punten van raai A-A en raai B-B worden ook de verschill en in
cm en in% ten opzichte van de verlaging en volgens de·method e Gelgam gegeven.
Tabel 29 geeft een rêsum~ van tabel 28, waarbij de gemiddeld e verlaging en in cm en
de som van hun absolute verschill en in cm en in % ten opzichte van Gelgam worden
gegeven.
Figuur 38 geeft de verlaging en langs raai A-A en raai B-B voor de methoden Gelgam,
Statrect (FD
vas t' FDn i e t -vas t' zomer·en winter), Bruggeman en de pompproe f. Duidelijk komt de invloed van het plaatseli jk ontbreken van de semi-perm eabele laag
(cz-laag) ten oosten van het pompstati on Fikkersd ries naar voren (raai B-B). Bij
de berekenin g volgens FD
vas t en FDn i e t -vas t is geen rekening gehouden met dit
"gat", waardoor de grootste verlaging en onder h~t pompstati on optreden. Bij de
berekenin g met de methoden Gelgam en Statrect
·
zomer, wi n t er verschui ft de grootste
verlaging in de richting van het "gat", de maximale verlaging en in het ie watervoerende pakket worden tevens groter. Ook de resultate n van de pompproef tonen dit
zelfde beeld: een grootste verlaging in het ie watervoer ende pakket daar waar de
c2-laag ontbreek t. Raai A-A laat deze verschuiv ing richting "gat" wat minder
geprononc eerd zien, hetgeen te verklaren is doordat deze raai min of meer evenwijdig aan het "gat". is gelegen. Toch is hier ook een verschuiv ing van de grootste
verlaging te zien en wel van punt S naar punt 6.
De verlaging en in raai A-A berekend volgens FD
vast, niet-vast zijn groter dan de
verlaging en berekend volgens Statrect
zomer, winter en Gelgam. Het plaatseli jk
ontbreken van de c2-laag ten oosten van het pompstati on heeft dus aanzienli jke
gevolgen voor de berekende verlaging en binnen het modelgeb ied: grotere verlaging en
in het gebied waar de c2-laag ontbreekt en minder grote verlaging en daar waar de
c2-laag wel aanwezig is. Ook zijn de maximale verlaging en groter.
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FD

vast

!!!

FD

niet-va st

" 50 cm
= 81 cm

Statrec t zomer

40 cm

-

Stat reet winter • 77 cm
Gelgam
- 83 cm
In vergelij king met de numerie k verkreg en verlagin gen verschi llen de verlagin gen
bereken d met de metI?-ode Bruggeman in absolute zi.n gemidde ld 74%. Omdat bij deze
analytis che methode is u.itgega an van een homogene pakketop bouw komt de invloed
van het plaatse lijk ontbrek en van de c2-laag niet in de berekend e verlagin gen
tot uiting. Evenmin is de invloed van de rivieren bij deze methode n verdisco nteerd. De verlagin gen gegeven bij de methode Gelgam zijn de verlagin gen bereken d
voor de situatie per augustu s 1974. Uit figuur 36 blijkt dat de verlagin gen
bereken d volgens Gelgam min of meer constan t in. de tijd mogen worden beschouw d.
Uit tabel 28 blijkt dat de verlagin gen bereken d volgens FD zomer gemidde ld 6%
afwijken van de verlagin gen volgens de methode Gelgam, waarbij met de methode
Statrec t zowel hogere verlagin gen (raai A-A) als lagere verlagin gen (raai B-B)
worden gevonde n.
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salnênvattfug·en ·contl1lsies··
Wordt in een geohy drolog ische systee m een ingree p geplee gd, bijvoo
rbeeld een
grond watero nttrek king, dan zal dit tot een verand ering in de grondw
aterstr oming
lei.den . Tevens zullen ten gevolg e van d·eze winnin g verlag ingen van
de grondw a.
.
tersta nden optred en. Hoe groot deze verlag ingen zijn en over welk
gebied zij op
zullen treden is zowel afhan kelijk van de groott e van de onttre kking
als van de
config uratie van het geohy drolog ische systee m. Van belang hierb ij
zijn:
het aantal -semi- perme abele lagen en de groot te van de weers tand
tegen vertic ale strom ing door deze lagen;
- het ontwa tering sstels el, zowel het prima ire, secun daire als het
tertia ire
stelse l.
Of de verlag ingen. in het jaar gezien konsta nt zijn hangt behalv e
van de geohy drolog ische opbouw ook voor een belan grijk deel af van de kenmerken
van het
opper vlakte water stelse l (perio diek of gedee ltelijk droog vallen d).
Ten gevolg e van een onttre kking zullen verand eringe n in de waterb
alans van het
beschouwde gebied. optred en •. Door de onttre kking wordt water uit
het systee m
verwi jderd en: dit zal gecompenseerd moeten worden. Hierdo or zullen
verand eringe n
in de waterb alansp osten optred en waarb ij gedac ht kan worden aan:
- wijzig ing in de horizo ntale. stromi ng in de waterv oerend e pakke
tten, hetgee n
kan leiden tot een verand ering van de stromi ng over de model randen
(rand stroming);
- verand ering in de vertic ale stromi ng, waarb ij gedach t kan worden
aan een verminde rde kwels· tromin g, aan inzijg ing of aan t.oename van de inzijg
ing;
- vermin dering van de opper vlakte afvoe r;
- vermin dering van de afvoer door de groter e waterl open of voedin
g vanui t grote
waterl open;
- verand ering in de bergin g;
- vermin dering van de verdam ping.
Welk van deze faktor en nu een bijdra ge aan de waterb alans zullen
levere n hangt
in sterke mate af van het beschouwde gebied . Naarmate deze faktor
en beter in de
model schem atisati e zijn verdis contee rd zullen de bereke nde verlag
ingen betrou wbaarde r zijn.
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Naar aanleid ing van de uitgevo erde bereken ingen kan een tweedel ing in de onderzochte gebiede n worden gemaakt :
- gebiede n waar het bovenst e watervo erende pakket is afgedek t door een semipermeab ele laag;
- gebiede n waar het bovenst e watervo erende pakket niet door een semi-pe rmeabel e
laag wordt afgedek t.
Is het watervo erende pakket afgedek t door een semi-pe rmeabel e laag dan verschi llen de bereken de verlagin gen volgens de numerie ke methode n Gelgam en Transre ct
en/of Statrec t maar weinig. Naarmat e de weerstan d van de semi-pe rmeabel e laag
groter is worden de verschi llen kleiner . Zo zijn de absolut e verschi llen tussen
ca
21
Gelgam en Statrec t voor de Over Betuwe gemidde ld ·te%
en voor Sleen ~%. Hierbij
zijn de verschi llen tussen Transre ct en Statrec t gering.
Voor beide gebieden kan dan ook geconcl udeerd worden dat een station aire benadering waarbij een ondersc heid wordt gemaakt in een zomer- en een winters ituatie
verlagin gen worden bereken d die weinig afwijke n van de verlagin gen bereken d met
een niet station air model.
In vergelij king met de numerie ke modelle n zijn de bereken de verlagin gen met
de
analytis che fo!'l!lules hoger.

~?
Is het watervo erende pakket niet afgedek t door een semi-pe rmeabel e laag (of is
de weerstan d van deze laag gering) , er is dan sprake van een freatisc h pakket,
dan speelt het doorlaat vermoge n van dit freatisc h pakket een belangr ijke rol.
Hierbij dient ondersc heid gemaakt te worden tussen gebiede n met een groot- en
een klein doorlaat vermoge n (horizo ntale stromin g). Voor een gebied met een groot
doorlaat vermoge n, 't Klooste r, zijn de absolut e verschi llen tussen de bereken de
verlagin gen volgens de niet station àire methode n Gelgam en Transre ct gering
gemidde ld 10 - 15%. Het verschi l tussen Transre ct en Statrec t is te verwaar lozen.
De analytis che formule geeft in vergeli jking met de numerie ke modelle n grotere
,•
verlagin gen te zien.
Is het doorlaat vermoge n van het freatisc h pakket klein dan worden de onderlin ge
verschi llen tussen de niet station aire modelle n groter. Zo bedraag t voor de
Gelders e Vallei het absolute gemidde lde verschi l tussen Gelgam en Transre ct 45%,
waarbij vooral in de zomer en het najaar grote verschi llen ontstaa n. Dit komt
omdat het systeem nogal gevoelig is voor de seizoen svariati es die optrede n. De
grondwa terwinni ng uit het diepe watervo erende pakket heeft een potentia aldaling
in dit pakket tot gevolg. Hierdoo r zal de opwaart se kwel, die van nature plaats
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vindt naar het boven ste waterv oerend e pakke t, vermin deren en in de loop
van het
jaar zelfs nul worden. Vervo lgens zal een neerw aartse kwel (wegz ijging
) opt reden. Voor het freati sch pakke t heeft dit de volgen de conse quent
ies. In eerste
instan tie zal een vermin dering van de opper vlakte watera fvoer plaats vinde
n.
Vallen nu in de loop van het voorja ar de tertia ire waterl open droog
dan zal het
wegzi jgende water voor een groot deel afkom stig zijn uit bergin g,
hetgee n aanleidin g geeft tot grote verlag ingen voora l in een droge zomer en
een droog najaaT. Omdat de g·rond waters tand dieper komt te liggen zullen er in
de zomer en
het najaar verdam pingsr educti es kunn.en optred en.
Uit bovens taande : moge blijke n dat het geohy drolog isch systee m in
de tijd gezien
nC>gal versch illend zal rea.ge·ren op een grond watero nttrek king waarb
ij een veran dering in de bergin g, het opt.red en van verdam pingsr educti es en opper
vlakte water afvoer vermi nderin g belan grijke faktor en zijn. Bier zal dan ook met
een nietstatio nair model gereke nd dienen te worden.
Ook de analy tische formu les geven in verge lijkin g met Gelgam een
hogere verla 7
ging te zien.
~,
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