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Brieven aangepast worden aan in werkelijkheid 
voorkomende vervallen: '20 m' in plaats van 
de oorspronkelijk aangegeven '5 m' in 

Nogmaals typologie en afstromings- 
diagram 

In STROMINGEN 2 (19961, nr 2 heb ik een 
aanzet gegeven voor een geohydrologische 
typologie, die zijn waarde grotendeels ont- 
leent aan zijn weergave in het zogenaamde 
afstromingsdiagram. In dat diagram is een 
grote hoeveelheid globale maar wezenlijke 
informatie gegeven over een hydrologische 
situatie. De discussie waarmee het artikel 
eindigde, klonk nog wat aarzelend over de 
verticale schaal van het afstromingsdia- 
gram en over de relatie met het stroomlij- 
nenpatroon. Sindsdien heb ik die twee 
zaken duidelijker gekregen, vandaar deze 
aanvulling. 

In figuur 1 is een stationaire (het hele 
verhaal is betrokken op een stationaire 
stroming) stroombuis geschetst. Deze heeft 
nu bewust geen constante doorsnede, maar 
wordt nauwer in benedenstroomse richting, 
zoals in werkelijkheid meestal het geval zal 
zijn. Het artikel ging nog over een constante 
doorsnede, maar die beperking is niet nodig. 
In figuur 1 is ook het betreffende deel van 
het afstromingsdiagram weergegeven. Het 
hoogteverschil H is het verval over de 
stroombuis. De systeemweerstand S is de 
weerstand die de stroming door de buis 
ondervindt. Bij een verandering van de 
grondwaterstand in het wegzijggebied, zon- 
der dat de grenzen van de stroombuis veran- 
deren, zal de nieuwe grondwaterstand 
steeds op de S-lijn liggen. De helling van de 
S-lijn geeft dan de zogenaamde elasticiteit 
van de wegzijging (of kwel) weer. Als aan de 
cursief gedrukte voorwaarde wordt voldaan, 
heeft de hoogteschaal van het afstromings- 
diagram betrekking op het werkelijke sys- 
teemverval (verval over de stroomlijn tussen 
wegzijg- en kwelgebied). De verticale schaal 
in figuren 4 en 5 van het artikel moet dus 

genoemde figuren. 

Wanneer veranderen de stroomlijnen niet? 
Dat is eigenlijk heel eenvoudig: wanneer de 
verhoging van de grondwaterstand overal 
dezelfde fractie is van de oorspronkelijke 
grondwaterstand. In dat geval wordt name- 
lijk een gelijkvormig stromingsbeeld op het 
oorspronkelijke gesuperponeerd. De verho- 
ging moet gering zijn, opdat er geen veran- 
deringen in de afmetingen van het stroom- 
domein optreden, zoals is vereist voor 
superpositie. In figuur 2 is een voorbeeld 
van een dergelijke verhoging op overdreven 
schaal geschetst (er zijn zeer veel mogelijk- 
heden omdat het referentieniveau van de 
grondwaterstand vrij te kiezen is). Aan zo'n 
verhogingsbeeld wordt natuurlijk nooit pre- 
cies voldaan. Aan de hand van het boven- 
staande wordt echter wel duidelijk dat een 
nieuwe grondwaterstand ongeveer op de S- 
lijn zal liggen wanneer de verhoging zich 
ook over de naastliggende stroomlijnen over 
een groter gebied uitstrekt en er  ook anders- 
zins geen grote wijzigingen in het stroomlij- 
nenpatroon optreden. 

Wanneer het stroomlijnenpatroon zich 
(meer dan marginaal) wijzigt onder invloed 
van een verandering van de grondwater- 
stand, is de S-lijn geen maat voor de weg- 
zijgelasticiteit. Dat is bijvoorbeeld het geval 
wanneer het gebied waarin de verandering 
plaats vindt, van beperkte omvang is. Het 
plaatselijke patroon van stroomlijnen zal 
zich dan duidelijk wijzigen, omdat er afstro- 
ming naar aanliggende gebieden met onver- 
anderd peil op gang zal komen. In het NOV- . 
14-rapport, dat aan mijn artikel vooraf ging, 
is aangegeven hoe in dat geval gebruik 
gemaakt kan worden van de 'perifere weer- 
stand', maar daar ga ik hier niet verder op 
in. 



nuttige neerslag 

Figuur 1 : Wegzijgsituatie met afstrorningsdiagram 

verhoging van r de grondwaterstand 

Figuur 2: Verhoging van de grondwaterstand waarbij het stroomlijnpatroon niet verandert. 
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Nu de verticale schaal beter is vastgelegd 
zijn de verbanden tussen hoogten, weer- 
standen en stromingen globaal te kwantifi- 
ceren. In het afstromingsdiagram gebeurt 
dat grafisch tussen (1) de wegzijging of 
kwel, (2) de afstroming naar het lokale 
oppervlaktewater, (3) het systeemverval en 
(4) de systeemweerstand. Twee van die vier 
grootheden zijn al voldoende om de plaats in 
het diagram te bepalen. De andere twee 
kunnen dus ter controle gebruikt worden. 
Dat is een aanmerkelijke steun bij de 
plaatsbepaling in het diagram! 

De lokale afstroming is globaal gerelateerd 
aan de dichtheid van het slootstelsel. 

De lokale bodemopbouw en de (oorspronke- 
lijke) natuurlijke vegetatie geven in veel 
gevallen een bruikbare aanwijzing voor 
kwel of wegzijging. 

Het systeemverval en de systeemweerstand 
kunnen uit het stroomlijnenpatroon worden 
geschat. Het stroomlijnenpatroon is in veel 
gevallen bekend uit eerdere studies en sys- 
teemanalyses (NITG-TNO heeft een lands- 
dekkende kartering gemaakt). Daarnaast 
kan de ligging van een stroomlijn vaak glo- 
baal worden afgeleid uit het ruimtelijke 
patroon van wegzijg- en kwelgebieden. Sta- 
tionaire stroomlijnen kunnen elkaar immers 
niet kruisen. Een stroomlijn die, bijvoor- 
beeld, begint midden in een wegzijggebied 
van grote omvang zal tenminste onder dat 
gebied door moeten duiken en dus een aan- 
merkelijke lengte hebben. Andersom zullen 
stroomlijnen die beginnen vlak bij kwelge- 
bieden vaak oppervlakkig zijn en kort. Er 
zijn overigens ook stroomlijnpatronen die 
niet zo makkelijk te doorzien zijn. De orde 
van grootte van de systeemweerstand S kan 
worden geschat uit de lengte van de stroom- 
buis (heel ruwweg enkele jaren per km voor 
wegzijggebieden; voor kwelgebieden duide- 
lijk minder vanwege de tapse vorm van de 
stroombuizen) en het voorkomen van weer- 

standbiedende lagen daarin. De weerstand- 
biedende lagen spelen een hoofdrol bij sys- 
temen met een geringe uitgebreidheid. Een 
kenner van een concreet gebied kan er dus 
vrij eenvoudig rekening mee houden. 

Hoewel vooral het globale karakter van de 
hydrologische typologie in een behoefte 
voorziet, lijkt nog onvoldoende duidelijk hoe 
je er in de praktijk plezier van kunt hebben. 
Daaraan wordt gewerkt: in het kader van 
het NOV-programma is een project van 
start gegaan waarin de aanpak zal worden 
getoetst aan de hand van een aantal con- 
crete gebieden. 

A.P. Bot 
Söderblomplaats 348 
3069 SL Rotterdam 
Te1 (010) 2200883 
Fax (010) 4567272 



Laatste reactie op: 
'Waarom zijn kD-waarden rondom pomp- 
stations altijd hoger?', door Wim de Lange 
in Stromingen (2) 1996, nr. 4, en de reactie 
van de auteur op mijn eerder ingezonden 
reactie. 

Nog éénmaal wil ik terugkomen op het 
bovengenoemde artikel, omdat ik om mij 
heen zie dat  naar dit artikel wordt venve- 
zen, om volstrekt onverantwoorde schemati- 
saties bij geohydrologische modellen te 
onderbouwen. In mijn eerdere reactie heb ik 
aangegeven dat het mij niet is gelukt om de 
formules te reproduceren die de auteur 
heeft afgeleid. Na het lezen van de afleiding 
door de auteur is mij ook duidelijk geworden 
waarom het mij niet is gelukt: de auteur 
heeft te sterk vereenvoudigd. Ik ben er dan 
ook stellig van overtuigd dat de wijze 
waarop dat de auteur het 'verschijnsel' wil 
verklaren niet correct is. 

De auteur heeft willen afleiden dat kD- 
waarden rondom pompstations hoger lijken, 
doordat de pompputten de beter doorlatende 
lagen doorsnijden. Hij heeft hierbij de theo- 
rie da t  door dit doorsnijden van de grovere 
lagen, vlakbij de pompput de grondwater- 
stroming met name plaats vindt door de 
grovere delen van het watervoerende pak- 
ket. Op grotere afstand waar de grovere 
delen weer zijn ingesloten door de fijnere 
afzettingen, zal daarentegen de natuurlijke 
grondwaterstroming weer optreden. Bij deze 
natuurlijke grondwaterstroming vindt de 
stroming weer plaats door het volledige 
pakket, dus zowel door de fijnere lagen als 
de grovere lagen. De auteur wil deze 
gedachte vangen in een formule. Hierbij 
schematiseert hij het watervoerend pakket 
tot een 'geblokt' systeem, waarbij beter 
doorlatende blokken zijn ingebed in een 
slechter doorlatende afzetting. Vervolgens 
wordt alleen één element van het gehele 
systeem beschouwd; het deel van het grof- 
zandige blok vanaf de pompput tot aan het 
verst liggende slecht doorlatende 'wandje'. 

Hierbij wordt verwaarloosd dat voor ca. 50% 
van het gehele doorsneden pakket het slecht 
doorlatende 'wandje' veel dichter bij de 
pompput ligt. Hierdoor zal een tijdens een 
pompproef gemeten stijghoogte bij de pomp- 
put sterker verlagen en resulteren in een 
lagere kD;waarde. In feite heeft de auteur 
met zijn benadering alleen de verhouding 
tussen een zuiver gelaagd watervoerend 
pakket en een 'geblokt' watervoerend pak- 
ket afgeleid. 

Bovendien wil het er bij mij niet in dat  de 
kD-waarde groter zal lijken als de stroming 
hoofdzakelijk plaatsvindt door een kleiner 
deel (het grofzandiger deel) van het water- 
voerende pakket. En omgekeerd, dat  de kD- 
waarde kleiner zal worden indien op grotere 
afstand het volledige pakket weer aan de 
stroming deelneemt. 

Uit de reactie van de auteur lees ik ove- 
rigens dat deze zichzelf tegenspreekt ten 
opzichte van de aanname in het artikel. In 
het artikel wordt uitgegaan van grotere 
structuren die tot een inhomogeen 'geblokt' 
watervoerend pakket worden geschemati- 
seerd; de lengte in de orde van de sprei- 
dingslengte. Hierdoor dient de dikte mini- 
maal meerdere meters te bedragen, anders 
wordt namelijk de kans te groot dat (in de 
natuur) de minder doorlatende boven- en 
onderbegrenzing van het goed doorlatende 
blok elkaar raken. In de reactie wordt ech- 
ter gesteld dat het om zulke kleinschalige 
structuren gaat dat deze niet uit boorbe- 
schrijvingen (beschrijvingen per meter 
boorkolom) kunnen worden afgeleid. 

Persoonlijk denk ik dat er beter onder- 
bouwde verklaringen zijn voor het  te hoog 
zijn van de uit pompproeven afgeleide kD- 
waarden. 

Eén van deze verklaringen hangt samen 
met de putconstructie van met name de 
oudere putten die bij de pompproeven zijn 
gebruikt. Tegenwoordig wordt er  bij de con- 
structie van pompputten en waarnemings- 
putten vrij algemeen voor gezorgd dat klei-, 



leem- en lemigekleiige zandlagen die wor- 
den doorboord, achteraf in het boorgat weer 
worden afgedicht met klei-proppen. Boven- 
dien wordt boven en onder ieder filter even- 
eens een kleiprop aangebracht. 

Vroeger was deze praktijk evenwel min- 
der algemeen en werd het boorgat aange- 
vuld met het uitgeboorde materiaal of (dat 
ging sneller) met aanvulgrind. Ik kan me 
daarom voorstellen dat tijdens pompproeven 
door de aanvulling rond de putten kortsluit- 
stroming optrad, waardoor de stijghoogte 
minder kon verlagen. Dit zal dan bij de 
interpretatie geresulteerd hebben in een te 
grote kD-waarde. 

Verder is het opvallend dat de te hoge 
kD-waarden met name worden afgeleid in 
gebieden zonder goed ontwikkelde aaneen- 
gesloten weerstandbiedende afdekkende 
lagen, waarbij tevens het grondwaterpeil 
sterk beheerst wordt door het oppervlakte- 
watersysteem. Hierdoor is een sterkere 
variatie in de voeding van het grondwater 
door het oppervlaktewatersysteem een veel 
aannemelijker verklaring dan de invloed 
van sedimentatiestructuren in het water- 
voerend pakket. 

Hierbij leert mijn ervaring dat in derge- 
lijke gebieden soms juist het tegenoverge- 
stelde van wat de auteur wilde aantonen 
wordt bepaald. Bij niet-stationaire pomp- 
proef-interpretaties van gemeten tijd-stijg- 
hoogtelijnen in waarnemingsputten met 
analytische formules, waarbij het hydrolo- 
gisch systeem wordt geschematiseerd tot 
oneindig uitgestrekte homogene lagen, lijkt 
de kD-waarde met de afstand tot de 
bepompte pompput vaak juist toe te nemen 
en wel tot volstrekt irreële waarden van 
ruim 10.000 m2/dag. 

Ik wil niet uitsluiten dat als gevolg van 
hydraulische eigenschappen van het water- 
voerende pakket, die gerelateerd zijn aan 
sedimentatiestructuren, de kD-waarde die 
wordt afgeleid uit een pompproef groter lijkt 

dan op basis van boorbeschrijvingen mag 
worden verwacht. 

De auteur heeft mij daarvan met zijn 
artikel echter in het geheel niet overtuigd, 
bovendien heeft hij mijns inziens ook op 
geen enkele wijze aannemelijk gemaakt dat 
er een theoretische onderbouwing te geven 
valt. 

Ik zal dan ook met spanning wachten op een 
degelijk onderbouwde en dichtgetimmerde 
theorie over het genoemde 'verschijnsel'. Tot 
die tijd kan ik een ieder alleen maar advise- 
ren het artikel te beschouwen als aanleiding 
tot een discussie en het niet te gebruiken als 
een 'wetenschappelijke' onderbouwing van 
onverantwoorde aanpassingen van geohy- 
drologische modellen om deze gekalibreerd 
te krijgen. 

Assen, september 1997 
ir. N.L. van der Moot, 

Het Kanaal 260F 
9401 CK Assen 
Tel (0592) 31 40 70. 

(Geo-hydroloog bij de N.V. Waterleiding- 
maatschappij 'Drenthe' 
Postbus 18 
9400 AA Assen 
Tel (0592) 39 55 55). 

Naschrifi van de redactie 

De waarschuwing van Van der Moot lijkt 
ons terecht: er bestaan allerlei redenen 
waarom de kD-waarde uit een pompproef 
fout kan zijn. Voor het systematisch afwij- 
ken van de kD-waarden rondom pompsta- 
tions in Drenthe komen dus ook andere 
verklaringen in aanmerking. Het is opmer- 
kelijk dat De Lange desondanks op een 
nieuwe verklaring gekomen is, die sinds 
kort ook elders de aandacht van hydrologen 
begint te trekken. Onlangs hield bijvoor- 



beeld professor Gedeon Dagan van het 
Technion (Tel Aviv) in Delft een lezing over 
dit onderwerp, onder de titel 'Equivalent 
conductivity and head distribution for 
steady flow towards a well: Thiem revisited'. 
(De formule van Thiem, uit 1906, beschrijft 
de stationaire verlaging rondom een volko- 
men put in een homogene aquifer. De for- 
mule werd al veel vroeger gepubliceerd door 
Dupuit, namelijk in 1863, en hij zou dus fei- 
telijk door het leven moeten gaan als de 
formule van Dupuit. Toepasselijke naam!). 
Dagan's theorie is behoorlijk pittig, maar 
zijn verklaring komt in hoofd- lijnen op het 
volgende neer: 

De effectieve doorlatendheid van een 
medium waarin de k-waarden van plaats tot 
plaats willekeurig variëren, is in theorie 
gelijk aan het geometrische gemiddelde van 
alle afzonderlijke k-waarden: 

Bij het bouwen van een regionaal grondwa- 
termodel zou men deze regel kunnen hante- 
ren om het effectieve doorlaatvermogen van 
een aquifer te berekenen, in het (tamelijk 
hypothetische) geval dat men over een groot 
aantal lokaal bepaalde k-waarden beschikt. 
Voor de toepassing van deze regel mogen de 
'heterogeniteiten' lensvormig zijn. Als deze 
lenzen beter dan gemiddeld doorlatend zijn, 
zou er  sprake kunnen zijn van een situatie 
zoals De Lange die beschrijft: in een groot 
systeem zullen er altijd beter doorlatende 
delen ingesloten raken tussen slechter 
doorlatende laagjes. Er geldt echter één 
voorbehoud voor het toepassen van het 

gelijk aan het geometrische gemiddelde, 
maar aan het rekenkundige gemiddelde van 
de afzonderlijke k-waarden: 

1 k,,, =-(k , + k 2  + . . . + k n )  
n 

Bij een heel klein model moet men dus een 
andere regel toepassen om het effectieve 
doorlaatvermogen te berekenen uit lokale k- 
waarden. 

Bij een pompproeflformule) hebben we 
doorgaans te doen met zo'n klein model. We 
moeten er dus op rekenen dat een pomp- 
proef eerder de rekenkundig gemiddelde k- 
waarde oplevert dan de geometrisch gemid- 
delde. 

Nu is het bekend (al wisten wij het niet uit 
ons hoofd) dat het rekenkundige gemiddelde 
van een verzameling positieve getallen 
altijd groter is dan het geometrische gemid- 
delde. Vandaar dat een pompproef in theo- 
rie altijd een kD-waarde zal opleveren die 
aan de hoge kant is. Hoog, althans, in 
vergelijking met de waarde die men in een 
regionaal model aan dezelfde aquifer moet 
toekennen. We hebben hier te maken met 
zo'n typisch schaaleffect dat in de meeste 
takken van wetenschap en industrie al lang 
onderkend is, maar dat in de hydrologie pas 
de laatste jaren begint door te dringen: bij 
het opschalen van een model mag men niet 
a priori dezelfde modelparameters aanhou- 
den. Wie een pompproef gebruikt voor een 
regionaal model, is in feite bezig met 
opschalen. Hijlzij zal zich moeten afvragen 
of de opgepompte kD-waarde wel bruikbaar 
1s. geometrische gemiddelde: de afmetingen 

van het model moeten veel groter zijn dan 
Intussen is het een open vraag in hoeverre die van de lenzen. Als de afmetingen van 
het verschijnsel ook voor de praktijk van het model vergelijkbaar zijn met die van de 

lenzen, dan is de aquifer eerder gelaagd dan belang is. Als het werkelijk iets voorstelt, 
zou het bij de uitwerking van pompproeven willekeurig heterogeen. In het verhaal van 

Dagan zit 'm hier de kneep: de effectieve k- waarneembaar moeten zijn als een systema- 

waarde van een gelaagd medium is niet tische afwijking van de klassieke theorie: de 



waarnemingsbuizen die dichtbij de pompput 
staan zouden een grotere kD-waarde moe 
ten opleveren dan de buizen die verder weg 
staan. Het voormalige RID heeft in de loop 
van haar geschiedenis een groot aantal 
pompproeven uitgevoerd, waarvan de gege- 
vens bewaard werden in een archief dat 
tegenwoordig bij NITG-TNO berust. De kans 
is groot dat daar pompproeven tussenzitten 
die geschikt zijn voor zo'n analyse. De sectie 
Hydrologie en Ecologie van de TU Delft is 
momenteel op zoek naar een student die 
van dit onderwerp zijn afstudeerproject wil 
maken. We houden u op de hoogte.. . 

De redactie 


