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TER INLEIDING

Sinds onheugelijke tijden heeft het grondwater een belangrijke rol vervuld in
de menselijke.samenleving en van ver vóór het begin van onze jaartelling zijn
toepassingen van het grondwater bekend, die thans nog bewondering afdwingen, Het gebruik van grondwater voor irrigatie en drinkwatervoorziening
ging echter het begrip over het wezen van het grondwater ver vooraf en het
duurde tot het einde van de 17e eeuw, alvorens een helder inlicht over de
hydrologische kringloop werd verkregen. Toen kon door metingen aan de Seine
worden aangetoond, dat de afvoer van deze rivier afkomstig was van neerslag
op het achterliggende stroomgebied en niet van zeewater, dat door onderaardse
kanalen landinwaarts stroomt om in het binnenland gezuiverd omhoog te stijgen: de theorie van Plato die kort daarvoor nog door Descartes was verdedigd,
De wiskundige behandeling van de stroming van grondwater begint eerst in
het midden van de 19e eeuw met de publikatie in 1856 van het bekende boek
van DARCY,&es fontaines publiques de la ville de Dyon". In de tweede helft
van de 19e eeuw heeft deze wiskundige Behandeling grote voortgang gemaakt,
in welk verband de namen mogen worden genoemd van Boussm~s~,
DUPUIT,
FORCHHEIMEII
en THIEM.
Toch werd bij de behandeling in de Amsterdamse gemeenteraad van de plannen voor uitbreiding van de Gemeentewaterleidingen
in 1903 nog een heftige discussie gevoerd over de vraag, of het grondwater in
het Gooi afkomstig was van neerslag ter plaatse of door ondergrondse stromen
van de hoge gronden in 'het oosten en zuiden des lands werd gevoed, terwijl
professor LORRIE
nog de stelling verkondigde dat het zoete grondwater in gebieden met brak oppervlaktewater afkomstig was v q inzijging
~
van dit water,
dat bij percolatie door veenlagen zijn zoutgehalte had verloren.
In de afgelopen halve eeuw is de voortgang in de kennis omtrent de stromi&
van grondwater echter niet achtergebleven bij de stormachtige ontwikkeling,
die alle gebieden van de technische wetenschap kenmerkt, zodat thans kan worden gesteld dat mits voldoende tijd en geld beschikbaar zijn elk probleem
omtrent de stroming van grondwater met voldoende graad van nauwkeurigheid
kan worden opgelost. Voor geschematiseerde geohydrologische profielen, waar
alle grondconstanten en randvoorwaarden bekend zijn, biedt de berekening van
grondwaterstromingen in het algemeen weinig moeilijkheden meer. Voor verschillende stromingsgevallen zijn oplossingen in de vorm van formules bekend
en al zijn dit in het algemeen benaderingsformules, de graad van nauwkeurigheid is voor de oplossing van praktische stromingsproblemen doorgaans meer

-

-

-

-
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dan voldoende. Voor vele andere stromingsgevallen kunnen nog zulke formules
worden afgeleid, waarin slechts de gegevens behoeven te worden gesubstitueerd
om de oplossing te vinden. Dat deze formules nu nog niet beschikbaar zijn, is
niee zozeer de schuld van de wiskundige als wel van de ingenieur, die verzuimd
beeft.deze problemen aan zijn wiskundige collega's voor te leggen. Bij de voorbereiding yan de publikatie van het Hydrologisch Colloquium over grondwaterstromingen naar putten is wel ovaduideiijk gebleken, dat de wiskundigen veel
meer problemen k u m w oplossen dan menig ingenieur denkt. Wanneer zich nog
onopgeloste stromingsproblemen voordoen, behoort de eerste stap dan ook het
raadplegen van een wiskundige te zijn.
Kan met analytische methoden geen oplossing worden verkregen, ook niet als
benadering, dan kan altijd nog met numerieke methoden of langs grafische weg
voor het gegeven probleem de oplossing met elke gewenste graad van nauwkeurigheid worden bepaald. Het aan deze methoden inherente bezwaar van
tijdrovendheid is door de ontwikkeling van elektrische en elektronische rekenmachines voor een belangrijk deel weggenomen. Voor ingewikkelde stromingsproblemen, wanneer voor eenzelfde bodemprofiel meer dan één stromingsto&&d moet worden berekend, en vooral voor niet-stationaire stromingen zal
modelondenoek sneller tot resultaten leiden. Ook driedimensionale stromingstoestanden kunen hiermede thans uitstekend worden onderzocht, terwijl door
het gebruik van elektrische (netwerk-)modellen de kosten en bouwtijd van het
model aanmerkelijk kunnen worden bepakt en de nauwkeurigheid kan worden
opgevoerd. Principieel bestaat er geen verschil tussen de wiskundige berekeningsmethoden en het modelonderzoek; een model is tenslotte niets anders dan
een speciaal type rekenmachine.
Numezieke en grafische methoden en de toepassing van modelondenoek
blijven echter nog altijd veel tijd en geld vragen. Voor de oplossing van een
belangrijk stromingsprobleem mag dit geen bezwaar zijn, maar hiertegenover
staan gevallen waar de benodigde tijd voor oplossing niet beschikbaar is of het
economisch nut verbonden aan een nauwkeurige oplossing van het stromingsprobleem zo gering is, dat de noodzakelijke kosten niet verantwoord zijn. In
andere gevallen is een g o t e nauwkeurigheid niet vereist. Al deze factoren
hebben geleid tot de ontwikkeling van geschematiseerde rekenmethodes,
waarmee in korte tijd een vereenvoudigde oplossing kan worden verkregen. Deze oplossing geeft niet alle details van een volledige berekening of
vau een uitgebreid modelonderzoek, doch verschaft met een voor het onderhavige geval voldoende nauwkeurigheid het antwoord op de gestelde vraag.
Vooral in de landbouw bestaat behoefte aan zulke vereenvoudigde rekenmethodes m formules, b.v. ten behoeve van de vraagstukken omtrent detail-ontwatering, welke bijna aan de lopende band moeten worden opgelost.

-

-

Alle berekeningsmethoden
analytisch, numeriek en grafisch
en alle
modelonderzoekingen voor de oplossing van strorningsproblemen van grondwater gaan uit van een geschematiseerd geohydrologisch profiel met aangenomen waarden van de daarin voorkomende grondconstanten. Voor de berekening
van grondwaterstromingen in de praktijk vormen echter de bepalig van dit
geohydrologischeprofiel, de keuze van de juiste schematisering en de keuze van
de bijbehorende geohydrologische constanten de grote moeilijkheid. Voor de
bepaling van het geohydrologische profiel zijn in de laatste jaren verschillende
geofysische methoden tot verdere ontwikkeling gebracht, die het mogelijk maken de opbouw van de bodem sneller en met minder kosten te leren kennen.
Door de ontwikkeling van de bewerkingsmethoden van berekening en modelonderzoek bestaat anderzijds de mogelijkheid ook meer gecompliceerde profielen in de berekening te betrekken en behoeft de in werkelijkheid vaak zeer gecompliceerde bodemopbouw minder sterk te worden geschematiseerd, waardoor
de berekening zich nauwer bij de werkelijkheid aansluit en de resultaten hiervan
betrouwbaarder zullen zijn.
De bepalig van de waarden der geohydrologische constanten vormt echter
nog altijd de grote moeilijkheid en vooral bij grondwaterstromingen van grotere
uitgestrektheid zijn vele kostbare en tijdrovende onderzoekingen nodig. Uitgezonderd een verdieping van inzicht en een beter begrip voor de relatieve
waarden der verschillende onderzoekingsmethoden, valt in dit opzicht weinig
vooruitgang te vermelden. AIIeen voor die gevallen waarin een grote nauwkeurigheid niet vereist is, zijn snellere bepalingsmethoden ontwikkeld, t&jl
het modelonderzoek de mogelijkheid heeft geopend om ook in gecompliceerde
gevallen door narekenen van natuurlijke of kunstmatig opgewekte stromingsvelden, de waarden van de bij het gekozen model behorende geohydrologische
constanten te bepalen.
De bewerkingsmethoden voor de oplossing van problemen omtrent stroming
van grondwatet zijn in staat nauwkeurige uitkomsten te verschaffen. Deze uitkomsten gelden echter slechts voor het gekozen geohydrologische profiel met
de bijbehorende waarden der geohydrologische constanten; wanneer deze geen
getrouwe afspiegeling van. de werkelijkheid vormen, zullen ook de uitkomsten
niet betrouwbaar zijn. De ketting is nu eenmaal niet sterker dan de zwakste
schakel en in de toekomst zal dan ook alle aandacht moeten worden besteed aan
een betere, d.w.z. snellere en nauwkeuriger bepaling van de waarden der geohydrologische constanten.

L. HUISMAN
Voorzitter 17e Technische Bijeenkomst
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I. WISKUNDIGE BESCHRIJVING EN BEREKENING
VAN GRONDWATERSTROMINGEN
G. w.VELTKAMP
Technische Hogeschool Eindhoven

MATHEMATICAL DESCRIPTZON AND CALCULATZON OF THE FLOW OF
GROUND W A T E R

S m comments are made on'the ways in which mathematics and mathematicians can help to solve technicaì problems concerning seepage flow of ground

water.

Themathematical description of a seepage f low consists of a number of dif f e ~ ential equations and a specifácatàon of cowesponding boundary conditions, which
together constitute a so-called mathematica1 model. Sometimes these mathematical models have to be mther involved in order to furnish reasonable accurate.qrrditative OT quantitative results concerning the flow.
On the othw hand ce7tain passages to limit, reslllkng in new concepts, m e
often ap$wopnpnate,
es&eciallyif s o m parameters chmacterising local behaviour
of a flow are s m d relative to corresponding parameters of the overall flow.
This principle is illustrated by three examples: the concept of point-sources and
-sintis, the concept of semi-penneable layeus and the distinction between overall!
for-the flow to non fully penetrating wells.
flow and local corredzdzons
Finally some attention is paid to the capabilities and limitations of analytic
and numeilcal solutions of mathematica1 formulations of flow problems. Modern com@ting techniques and devices have widely errtended the c l m of ,,solv&Ze" mathematica1 problem. But kuch eng.ine&ng and mathematica1 judgment are needed to gulde both the construction of relevant mathematica1 models
as wel1 as the interpretation of the obtained solutions.

Alvorens in positieve zin te spreken over de hulp die de wiskunde kan bieden
bij het formuleren en oplossen van hydrologische problemen, is het goed een
ogenblik stil te staan bij het feit dat de wiskunde hulp kan bieden. Volgens moderne definities is de wiskunde immers in wezen niet een natuur- doch een geesteswetenschap, een vrij spel van de menselijke geest met symbolen, begrippen
m relaties. Dat deze abstracte constructies bruikbaar blijken te zijn als hulpmiddel in de. natuurwetenschappen heeft mijns inziens twee oorzaken.

Primo, de natuur blijkt zo te zijn dat in .eenvoudige experimentele situaties de
uitkomsten van metingen zich vaak met eenvoudige arithmetische formules laten beschrijven. Secundo, de wiskunde blijkt zo te zijn dat de hierbij optredende
arithmetische structuren vaak herkenbaar zijn als speciale gevallen van algemenere wiskundige structuren. Het ligt dan voor de hand te gaan onderzoeken
of deze algemenere structuur een model kan zijn voor gecompliceerdere fysische
situaties.
Men kan hier opmerken dat dit laatst.=alleszins voor de hand ligt, omdat vele
wiskundige begripsvormingen historisch gebaseerd zijn op fysische concepties.
vrij is van
Doch ook in de moderne wiskunde die -. althans in principe
fysische achtergronden, blijken de klassieke, door de fysica geïnspireerde begrippen centraal te blijven, of hoogstens worden zij speciale gevallen van de
nieuwe centrale begrippen.
-De basis van de kwantitatieve hydrologie, de ruim honderd jaar oude wet
van DARCY,
is een goed voorbeeld voor deze stelling.

-

-

In de eenvoudigste experimentele s i h t i e
een buis met korrelmateriaal,
aan weerszijden verbonden met reservoirs met open water van verschillend peil
blijkt dat de metingen beschreven k m e n worden door

-

s.

waarin Q het debiet van het door de buis stromende water, S de doorsnede van
de buis, 91-ga het peilverschil tussen de reservoirs en L de lengte van de buis is,
terwijl k een constante is die slechts van de aard van het korrelmateriaal afhangt.
De generalisatie tot de meest algemene vorm van de wet van DARCY(voor
niet-isotrope media)

vz =
I
L

- kzi

ax

.

.is ern fiiike sprong. Want het begrip peil of potentiaal g, moet ook binnen in
het medium gedefinieerd worden (m.b.v. kleine holten en peilbuizen). Het simp d e quotient debietldoonnede moet worden gegeneraliseerd tot het begrip
filtersnelheid v met componenten m, m, vs (een vector met lengte en,richting).
De differentie (cpi-qa)lL wordt gegeneraliseerd tot het begrip partiëel differentiaalquotiikt. En tenslotte wordt de eenvoudige evenredigheidsconstantek vervangen door een tensor met negen componenten.
Dat het eenvoudige lineaire verband uit (1) tussen de fitersnelheid en het
,
potentiaalverval in het algemeen moet overgaan in formules (2) ligt tamelijk
K31 en ka
K32
voor de hand. Het feit dat daarbij meestal kie = h,AIS
(m.aw: dat de permeabiliteitstensor symmetrisch is) volgt uit geenszins triviale
symmetrie-beschouwingen. Dat in een isotroop medium, d.w.z. een medium
waarin het verband tussen de componenten van v en grad g, onafhankelijk is
van de orientatie van het coördinatenstelsel in het medium, de relaties (2) zich
vereenvoudigm tot
k grad CP
(3)
vol@ zuiver wiskundig uit het feit dat zowel v als grad g, vectoren zijn
deze wijze is men van een eenvoudige formule ter beschrijving van meetresultaten gekomen tot het vamoeden van een algemene natuurwet, welke
natuurlijk nog door het urperimcnt bevestigd dient te worden. Het is goed er
op te wijzen dat de wet van DARCYeen zg. fenomenologische wet is. Over het
verband tussen de grootheid k en de gegevens der microstructuur van het korrelmateriaal wordt niets gezegd. De wet geeft wat de macroscopische beschouwer
nodig heeft. En de coristahte k moet met behulp van macroscopische metingen
bepaald worden.

Wat kan de wiskunde meer doen dan leidster zijn bij het formuleren van
algemene natuurwetten? Om een bepaald technisch probleem wiskundig te
kunnen behandelen, dient men eerst een wiskundig model van'het technische
systeem te maken. Dat is: een wiskundig systeem van grootheden, vergelijkingen
e.d. en een stel correspondentieregels, de laatste meestal in de vorm van verbanden tussen de numerieke waarden van de wiskundige en de technische grootalthans in principe
gedefiniëerd door metingen). Met
heden (de laatste
behulp van de correspondentieregels kan nu een technisch probleem vertaald
worden in em wiskundig probleem. En de oplossing van dit laatste kan worden
terugvertaald.
Bij de vonning van een model komt veel kijken. Als regel zal er vereenvoudigd

-
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of geschematiseerd moeten worden; anders wordt.het mathematische model te
ingewikkeld. Ook afgezien daarvan is het beter eerst de hoofdzaken van het
probleem met een eenvoudig model te onderzoeken, om pas daarna verfijningen
aan te brengen of aan te tonen dat het effect van bepaalde vereenvoudigingen
gering is. Start men met een te ingewikkeld model, dan ontstaat niet zelden pas
na geruime tijd het inzicht dat de hoofdzaak van het probleem eenvoudig doorzien kan worden.
Voorts zal men zich reeds in het begin moeten afvragen, met welke nauwkeurigheid bepaalde afmetingen en andere grootheden uit het technische systeem
bekend zijn. Naarmate de nauwkeurigheid afnetmt, wordt een verfijnd model
of een erg nauwkeurige oplossing van het wiskundige probleem zinlozer.

-

Om een mathematisch model van een hydrblogische situatie te vormen, is
behalve de wet van DARCY
(eigenlijk drie vergelijkingen) nog een vierde verband tussen de vier grootheden vi, m,vs en g, nodig, nl. de continuiteitsvergelijking

-

(situaties waarbij de elasticiteit van het korrelskelet een rol speelt, laten we
buiten beschouwing). Combinatie hiervan met de wet van DARCY
in de vorm (3)
levert voor g, de vergeIijking

d.i. de differentiaalvergelijking v& LAPLACE
Zoals bekend bezit een partiële differentiaalvergelijking als (4) zeer vele oplossingen en de bij e&.gegeven fysische situatie behorende oplossing kan pas
gevonden worden, indien de met die situatie corresponderende randvoorwaarden gespecificeerd worden. Van de mogelijk optredende typen randvoorwaarden noemen we in dit stadium alleen:
langs de grens tussen grondpakket eb open water met peil g,,
9 = 90
langs een ondoorlatende begrenzing van het grondpakket

ar--

,

an
Een volledig wiskundig model van een hydrologische situatie omvat dus '
differentiaalvergelijking en randvoorwaarden. En de wiskundige vertaling van
een hydrologisch probleem is als regel wat wiskundigen een randwaardeprobleem noemen: een vraag naar die oplossing van de differentiaalvergelijking
welke aan de gegeven randvoorwaarden voldoet.

De wiskunde leert welke typen van randvoorwaarden in het algemeen toelaatbaar zijn en hoeveel randvoorwaarden gesteld mogen resp. moeten worden,
opdat er oplossingen van het randwaardeprobleem bestaan (existentietheorie),
resp. opdat er niet meer dan één oplossing is (eenduidigheid). Het blijkt dat
d a e heide eisen gezamenlijk vervuld kunnen worden, zodat het mogelijk is de
randvoorwaarden zó te specificeren dat er één, maar ook niet meer dan één oplossing is. Fysisch is dit nogal vanzelfsprekend, wiskundig niet en het resultaat
is een indicatie dat de vorming van het wiskundig model verstandig geweest is.
4.

HET RANDWAARDEPROBLEEM

De wiskunde kent veel methoden om randwaardeproblemen exact of bij
benadering op te lossen. Het zou te ver voeren hier zelfs maar de belangrijkste
methoden enigszins toe te lichten. Daarom slechts een aantal opmerkingen.
Van een aantal hydrologische problemen bestaan fraaie exacte opiossingen.
De wiskundige afleidingen daarvan variëren van eenvoudig tot tamelijk ingewikkeld. Tot de laatste groep behoren o.m. praktisch alle bekende exacte oplossingev voor problemen betreffende z.g. freatisch water, dat is grondwater dat
aan de bovenzijde begrensd wordt door grond waarvan de poriën niet of slechts
gedeeltelijk met water gevuld zijn. In veel gevallen kan men hier de optredende
capillaire effecten verwaarlozen en stellen dat langs de bovenbegrenzing van
het verzadigde grondwater (het freatisch vlak) de atmosfeerdruk h e m t en dat
de stroomlijnen dit vlak niet snijden.
Bij freatisch water is de ligging van het freatisch vlak ook één der onbekenden van het probleem (waar tegenover staat dat we langs dit vlak over twee
randvoorwaarden beschikken). Hierdoor wordt het probleem wiskundig zeer
moeilijk. Vrijwel alle bekende exacte oplossingen hebben betrekking op z.g.
tweedimensionale strorningsgevallen, waar men gebruik kan maken van tamelijk geavanceerde methoden uit de theorie der complexe functies (die nauw verwant is met de theorie van de vergelijking van LAPLACE
in twee dimensies).
In zekere zin interessanter dan te spreken over problemen die met veel of
weinig moeite exact opgelost kunnen worden, is het om na te gaan hoe problemen, die op zichzelf niet of zeer moeilijk exact op te lossen zijn. door het maken
van kleine verwaarlozingen wel hanteerbaar gemaakt kunnen worden. Deze
situatie doet zich in de praktische hydrologie herhaaldelijk voor. In veel gevai:
Ien is de benadering gebaseerd op het feit, dat bepaalde optredende grootheden
aanzienlijk kleiner zijn dan bepaalde andere grootheden uit het probleem.
Bij stroming van grondwater naar putten heeft men vrijwel steeds de volgende hiërarchie: straal van de put -4 verticale afmetingen van het pakket

< horizontale afmetingen van het pakket (hierin betekent het<-teken:

klein

ten opzichte van).
Beschouwen we een pakket met zg. volkomen spanningswater, d.i. een pakket
dat aan onder- en bovenzijde begrensd wordt door ondoorlatende horizontale
lagen. De voeding van het
vindt plaats door kanalen langs de omtrek
en ergens in het pakket bevindt zich een volkomen put (waarvan het filter reikt
van onderzijde tot bovenzijde van het pakket). Men wil een hoeveelheid Qm31
dag aan de put onttrekken en vraagt, hoe hard men moet pompen, d.w.z. welke
peilverlaging g,, men in de put moet onderhouden (het peil in het randkanaal
stellen we nul).
Dit is een goed gevormd wiskundig probleem: men moet een oplossing g,(x,y)
van de tweedimensionale vergelijking van LAPLACE

atv + -a29-

a9

,

ay2
(in de verticale richting is alles uniform) zoeken, zodanig dat g, = O op de
kromme die met het randkanaal correspondeert en g, = g,, op de cirkelvormige
begrenzing khet putfilter. Hierin is-eigenlijk g,, nog onbekend. Maar omdat
het heel probleem lineair is, hindert dat niet; de oplossing zal g,, uitsluitend als
factor bevatten. Vervolgens bepalen we het bij de gevonden oplossing g, (x,y)
behorende debiet van de punt, dit is geiijk aan

Q =

~DJZ

ds
C.

-

waarbij geïntegreerd moet worden langs de putrand en dg, de afgeleide van
an
g, loodrecht op de putrand is. Daar het rechterlid evenredig zal zijn met g,,,
volgt hieruit de waarde van g,,. In gevallen (configuraties) waarvoor dit probleem exact opgelost kan worden, blijkt het volgende te gelden. Beschouwt men
de oplossing van het probleem voor verschillende waarden van de straal e van
de put (doch steeds de zelfde put-as in het punt (x,, y,), dezelfde KI) en Q en
hetzelfde randkanaal) dan kan men (natuurlijk) de potentiaal g, (x,y;e) als volgt
schriiven
.-.

.+

waarbij R (e) zo bepaald is dat cpz (x,y) = O indien (x-x,)~
(y-F)'
= e2
(en het punt (x,y) dus op het filter ligt). Met deze bepaling van R (Q) volgt dan
voor de potentiaal op het filter

Dit alles geldt voor willekeurige waarden van e. Belangrijk is nu dat blijkt dat

qg (x,y;@)en R(@)limieten bezitten voor

en dat, zodra Q klein is ten
opzichte van de horizontale afmetingen van het pakket, q2(x,y;~)en R(@) vrijwel gelijk aan zijn deze limietwaarden. Men komt daardoor tot benaderingsformules van de vorm
en
waarin

a0 (e) = R
a (x, Y: Q)
R

+O

(x9Y)

Iim R(@)
P

a

Q

(x. Y)

O

A hg

~ Y O ) ' +

R.

lim qg (x, y; Q)
P

O

De op deze wijze verkregen benaderingsformules zijn in het algemeen wat
eenvpudiger en ze geven een ruim voldoende nauwkeurigheid. Dit is echter niet
het meest belangrijke. De grote winst komt pas indien wé de verkregen formules gaan interpreteren.

We beginnen met op te merkexi dat de door de bovenbeschreven limietovergang verkregen functie q* (%,y) onafhankelijk is van Q en verder de volgende
eigenschappen heeft:
a. 9" is oplossing van de vergelijking van LAPLACF.
overal binnen het randkanaal, behalve in (x,, y,) waar q* singulier is (oneindig wordt) ;
b. er bestaat een constante R zodanig dat q* te schrijven als

waarin ge* continu is in (x,, y,) en p*(x,, y,) = O
c. langs het randkanaal geldt:

De nu volgende overweging is van zuiver wiskundige aard. Zij gegeven een
gesloten (niet al te rafelige) kromme K met daarbinnen een punt (xo,yo)en
een constante QIkD. Zij gevraagd een functie 9 die de hierboven onder a,
b en c genoemde eigenschappen heeft (indien het woord randkanaal vervangen wordt door R).
Men kan bewijzen dat dit probleem steeds één en slechts één oplossing
heeft (men bedenke wel dat voor de wiskundige de bewering ,,heeft een
oplossing" niet synoniem is metn,,ikkan een formule vinden die de oplossing
beschrijft"). Bovendien geldt voor deze oplossing nog dat

d. voor iedere cirkel om (x,, y,) (of algemener, voor iedere gesloten kromme
binnen K die (xmy,) eenmaal omsluit) geldt dat

e. de constante R ligt tussen de kleinste en de grootste afstand van (x,, y,) tot K;
f. langs cirkels om (x,, y,), waarvan de straal Q zeer klein is ten opzichte van
R, tp* in goede benadering constant en gelijk is aan
Q log e
SnkD
R
Uit deze resultaten blijkt dat de functie tp* (x, y) die aanvankelijk alleen door
een limietproces verkregen was, in gevallen waarin ook de functie p (x, y; e)
bekend is, een veel algemenere betekenis heeft. Zij wordt immers geheel los
van putten met positieve straal Q eenduidig gekarakteriseerd door de eigenschappen a b en c en heeft ook steeds de eigenschappen d, e en f ").

-

-

-

Op grond van bovenstaande beschouwingen volgt, dat het zinvol is het volgende wiskundige model voor een hydrologische situatie in te voeren: een
functie q* (x, y) heet potentiaal van een puntput in (x,, y,) met afvoer Q, indien
deze de eigenschappen a, b e8 c heeft. Want p* heeft alle voor de potentiaal
van een put met afvoer Q kenmerkende eigenschappen, behalve dan dat Q,? in
het algemeen niet constant is op een of andere cirkel om (x,, y,). Doch tegenover
dit laatste staat dat tp* overal in de omgeving van (x,, y,) een oplossing van de
vergelijking van LAPLACE
is (en alleen in (x,, y,) singulier is).
En uit het feit dat v* ook de eigenschap f heeft volgt (gelet op de plezierige
bijkomstigheid e), dat een puntput een goed bmikbaar model is voor een put
met positieve straal Q, indien e zeer klein is ten opzichte van de kortste afstand
van de put tot aan het randkanaal (hetgeen in de praktijk steeds het geval is
zolang men niet meren, polders e.d. ook als putten gaat opvatten).
Het werken met puntputten in plaats van met putten met positieve straal
blijkt de wiskundige problemen aanzienlijk te vereenvoudigen. Bovendien treden

*)

Men kan ook nog bewijzen dat voor iedere vorm van K geldt dat, als
betekenis heeft ale hierboven,
lini. v (x, Y; el = cp* (x* Y).
P+"

(x, y;

Q)

dezelfde

extra-voordelen op, indien er meer dan één put in het beschouwde gebied aanwezig is.
Zij VA (X,y) de potentiaal van een puntpeil met afvoer QAin een punt A en
m (x, y) de potentiaal van een puntput met afvoer in B. We veronderstellen
dat zowel P,A als TBvoldoen aan de voorwaarde dat cp = O langs het randkanaal.
Dan is FA (X,y) plg (X,y) de potentiaal van twee gelijktijdig aanwezige puntputten in A, resp. B en met afvoeren Qa, resp. Q=.Deze eenvoudige superpositieregel geldt niet meer exact, indien we rekenen met putten met positieve straal;
de potentiaal van de eerste put hangt dan af van de aanwezigheid van de tweede
put, zelfs al heeft de laatste de afvoer VB 0.
De invoering van het begrip puntput werd hier zo in extenso behandeld, niet
zozeer omdat dit begrip nogal belangrijk is, alswel omdat we hier een goed voorbeeld hebben van een verstandige wiskundige aanpak van technische problem a De overgang naar een wiskundig model met puntputten is een winst, omdat een aantal problemen erdoor oplosbaar wordt. Maar ook principieel is er
grote winst: we hebben het inzicht verkregen dat het potentiaaiveld van een put
in de omgeving van de put steeds bij benadering gelijk is aan

+

,p=-

Q

2zkD

log

e
R

waarin alleen de grootheid R afhangt van de globale situatie. Dit is o.a. van
belang voor het bepalen van KD uit een pompproef met een paar peilputten in
de omgeving.

Het principe dat vereenvoudiging van het mathematisch model mogelijk

-

-

zoal niet geboden is indien bepaalde grootheden klein zijn t.o.v. andere grootheden, kan in veel andere situaties worden toegepast. Twee voorbeelden wil ik
nog kort aanduiden.
Met name in West-Nederland komt de situatie voor dat een goed doorlatende laag (permeabiliteit k, dikte D) aan de bovenzijde afgedekt wordt door een
minder goed doorlatende laag (constanten K' en D'). Boven de laatste laag bevindt zich het maaiveld, waar door de aanwezigheid van een voldoend aantal
sloten een vast peil gi,, heerst. Wordt de goed doorlatende laag aan de onderzijde begrensd (langs het vlak z = 0) door een ondoorlatende laag, dan hebben
we een twee-lagen-probleem. Men spreekt van het Hollandse profiel. De hierbij
behorende randvoorwaarden voor de potentialen gi en y' in de onderste resp.
bovenste laag zijn:

langs z -= O

langs z = D
langs r = D+D'
V' = 90
Indien'D' klein is ten opzicht van D, blijken de stroomlijnen in de bovenste laag
vrijwel verticaal te lopen. Men kan aantonen dat dan met verwaarloosbare
fouten als randvoorwaarden voor v langs r = D genomen kan worden

of, als we c = D'lk' stellen,

We hebben dus het probleem voor v losgemaakt van dat voor F', zij het ten .
koste van een wat ingewikkelder randvoorwaarde. Is k' klein t.o.v. k, zodat er
sprake is van een dunne semipenneable laag, dan heeft het nieuwe model principizle voordelen: in plaats van de beide grootheden D' en k' treedt slechts hun
quotiënt c op. Deze grootheid (die de weerstand van de bovenste laag genoemd
wordt) blijkt bij weinig homogene lagen vaak veel beter =&tbaar te zijn dan
de afzonderlijke grootheden D' en K'. Ook hier ontstaat dus door vereenvoudiging van het model een realistischer beeld.
In situaties waar zowel D' Mein is ten opzichte
van D als k'/k klein is ten
opzichte van D'lD (of, wat op hetzelfde neerkomt, D 4 VkDc),is nog een verdere
vereenvoudiging mogelijk. De stroomlijnen in het onderste pakket lopen in dit
geval namelijk vrijwel horizontaal en op grond hiervan kan men overgaan op
een formulering, waarin slechts de coördinaten x en y nog optreden, een tweedimensionaal model dus.
Het laatste te behand.elen voorbeeld heeft betrekking op zg. onvolkomen putten, d.w.z. putten waarvan het filter niet reikt van de onderzijde tot aan de bovenzijde van de watervoerende laag.
Men kan in enkele eenvoudige situaties goede benaderingen vinden voor het
potentiaalveld 9," van een onvolkomen put. Vergelijkt men dit veld met het
potentiaalveld pv01i,van een volkomen put met dezelfde put-as en dezelfde afvoer, dan blijkt dat gïo,-qvoli, praktisch nul is in alle punten waarvan de afstand

tot de put groter is dan enkele malen de dikte van het pakket. Dit inzicht heeft
belangrijke consequenties. Moet men nu nl. de potentiaal van een onvolkomen
put berekenen in een ingewikkelder gebied of profiel, dan kan men beginnen
met de potentiaal van een volkomen put met dezelfde afvoer te berekenen. Dit
is een eenvoudiger probleem (vaak tweedimensionaal schematiseerbaar enz.).
Bij dit potentiaalveld moet men nu de lokale correctie ~ ~ , , - q - t k (welke onafhaakelijk is van de globale struduur van het gebied) eenvoudig optellen om
de potentiaal van de onvolkomen put te krijgen.
. Een splitsing in lokale en globale effecten is in meer situaties mogelijk. De
door ERNSTte behandelen methodiek (zie 111) berust grotendeels hierop.

Het komt natuurlijk herhaaldelijk voor dat eçn uit de hydrologie afkomstig
wiskundig probleem, ook indien alle verantwoorde vereenvoudigingen in het
model zijn aangebracht; niet analytisch oplosbaar is, zelfs niet in de vorm van
een redelijke benadering. Soms kan dän door vergelijking met min of meer
'
analoge situaties, die wel analytisch behandelbaar zijn, althans kwalitatief in&&'in de situatie verkregen worden, Is dit niet mogelijk of niet voldoende,
dan moet men gebruik maken van numerieke of grafische methoden.
Op deze plaats zal hierover slechts weinig worden gezegd. Met sommige van
deze methoden is de ingenieur meer vertrouwd dan de wiskundige. Te denken
valt b.v. aan een grafische methode als het ,,vierkantjes tekenen" en aan bij
ingenieurs populaire numerieke methoden als de vele varianten van de relaxatie-methode. Het is frappant te zien, hoeveel hier met eenvoudige middelen
(en veel geduld) bereikt kan worden. En het is een blijk van hulde aan de gebmikers van deze technieken, indien geconstateerd wordt dat ze zich slecht
lenen voor automatisering met behulp van automatische digitale rekenmachines
(in het volgende kortweg computers genoemd), juist omdat het typische handrekenprocessen zijn waarvan het succes sterk afhangt van het inzicht waarmee
de rekenaar zijn stappen voortdurend laat beïnvloeden door de voorafgaande
resultaten (men denke aan zaken als blokrelaxatie).
Dit neemt niet weg dat de moderne, op werk met computers georiënteerde
numerieke wiskunde belangrijke diepten kan verlenen aan de hydroloog: men
kan stellen dat van vrijwel alle problemen die corresponderen met wiskundige
modellen van hydrologische situaties met een voldoend grote en snelle computer
de oplossing numeriek benaderd kan worden.
Het is zeker niet verstandig om een wiskundig probleem met technische achtergrond direct numeriek te gaan bewerken. Vereenvoudigingen van het model
zijn gewenst, soms zelfs geboden. Want numerieke methoden blijken soms ge-

voelig te zijn of slecht te werken, indien bepaalde parameters of verhoudingen
van parameters zeer klein of zeer groot zijn. Ook kan het nuttig zijn, sommige
onderdelen van het probleem analytisch, andere numeriek te behandelen. Bij
een onvolkomen put in een grillig gebied zal men b.v. trachten de (lokale) invloed die de onvolkomenheid van de put op het stroomlijnenbeeld heeft, analytisch benaderen. Het overblijvende numeriek te behandelen globale probleem is dan slechts tweedimensionaal. Anderzijds moet men erop bedacht zijn
dat het optimale punt voor de overgang van analytische naar numerieke bewerking niet steeds samenvalt met de uiterste grens die analytisch bereikt kan
worden. Een ingewikkelde analytisch oplossing, b.v. in de vorm van een langzaam convergerende reeks, is voor een computer soms moeilijker ,,verteerbaar9'
dan de oorspronkelijkepartiële differentiaalvergelijkingmet randvoorwaarden.

-
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In het bovenstaande is rechtstreeks overgesprongen van analytische methoden
naar digitale rekenmachines, Hoe staat het met de moderne analogon-rekenmachines? Dit zijn precisie-instrumenten die een enerzijds ruime, anderzijds
toch vrij beperkte klasse van wiskundige problemen snel, overzichtelijk (grafieken!) en met behoorlijke nauwkeurigheid (bijv. 1°/oo) kunnen oplossen. Ze
zijn voornamelijk geschikt voor het oplosiien van gewone of stelsels van gewone
differentiaalvergelijkingen. Hierdoor lijkt mij de toepassingsmogelij$cheid in de
hydrologie beperkt (hoewel b.v. een probleem als het z.g. Huisman-Kempennan
probleem en analoge problemen goed er mee behandeld zouden kunnen wbrden). Een voordeel is dat analogon-machines de fysisch denkend ingenieurs
vaak meer aanspreken dan digitale technieken.

De huidige mogelijkheden van wiskundige bewerking van hydrologische
problemen zijn ongetwijfeld groot. Toqh voel ik enige aarzeling, indien
men stelt dat elk stromingsprobleem met voldoende graad van nauwkeurigheid
kan worden opgelost (mits tijd en geld beschikbaar zijn). De moeilijkheden liggen mijns inziens bij de modelvorming. Het is niet alleen een kwestie van meettechniek dat er vaak moeilijkheden zijn bij de bepaling van geohydrologisch
profiel en geohydrologische constanten. Veeleer vormt de vaak sterk inhomogene bouw van watervoerende lagen een principiële beperking. Want hoe kan
men bjjvoorbeeld verantwoorde resultaten verwachten van een berekening betreffende een onvolkomen put in een paliket, dat vele onregelmatig verspreide
leemschollen bevat waarvan de afmetingen van de orde zijn van de lengte van
het putfilter?
Dat ik desondanks een goede toekomst zie voor de steun van de wiskunde aan

de hydroloog heeft twee redenen. Ongetwijfeld zijn '(onder meer door de computers) de mogelijkheden van wiskundige berekeningen sterk uitgebreid. En belangrijker nog -.ook de bereidheid en de capaciteiten van de wiskundigen
om technici te helpen.
De andere reden is dat er onder de hydrologen telkens weer moedigen zijn
die de wiskunde in de arm willen nemen. En in veel gevallen doen zij dit zowel
met een niet onaanzienlijke kennis van (wiskundige) zaken als vooral ook met
e+n grote dosis gezond verstand en gevoel voor goede en slechte wiskundige
aanpak van hun problemen.
Dit brengt mij op mijn slotopmerking. Voor de toepassing van wiskunde op
techniek is voor alles en veel meer dan kennis van wiskundige technieken
inzicht nodig. Inzicht in de betekenis van de berekeningen en in de relatie tussen
wiskundig model en fysische werkelijkheid. Het is niet zo moeilijk om, uitgaande van een technische situatie, een wiskundig probleem te formuleren dat aanleiding kan geven tot (wiskundig) interessante bespiegelingen en berekeningen.
Evenmin is het soms moeilijk om uit zuiver kwalitatieve redeneringen of op
grond van ,,praktijkervaring" vergaande conciusies te trekken. Maar er is groot
*i&t nodig om een doelgerichte wiskundige behandeling van een technisch
probleem op te zetten, tijdig te zien dat bepaalde lijnen van onderzoek o n v d t baar zijn omdat daar het contact met de realiteit verloren dreigt te gaan en aan
te gevtn hoe het dan wel moet, Het zal voor een groot deel van de aanwezigheid
van dit inzicht bij wiskundigen en ingenieurs afhang& hoe de wiskundige hydrologie zich verder zal ontwikkelen.

-
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11. MODELONDERZOEK
G. SANTING
~ijksinstituutvoor Dzinkwatervoosziening

SUMMARY
GROUND WATER MODELS

~ h purpose
=
of the present Paper is to &e a review of the various types of
ground water models, in particdar in connection with their afiplicability to
practica1 problems. The models dàscussed are
the sand model;
the parallel Plates model or the
. Hele Shaw viscous flow channel;
the heat model;
the electràcal model;'
the membrane model.

-

-

The sand model, based on the applicati'on of Darcy's L m ,consàsts of a watertight box filled with sand or any other grandar material representing the so21.
The liquid used in the model and sirnulating the groud water, generally.dl
a.
be water.
The parallel plates model consists of two closely spaced parallel plates fmZng a narrow channel, the width of which is of captllary dimedon. The model
Es based on the similarity between Darcy's Law and Poiseuille's Law gowerning the laminar flow of a vìscous liquid through a narrow channel. The
channel represents a cross section of the porous soil, the liquid flom'ng through
the channel represents the ground water.
The heat model is based on the similarz'tybetween Darcy's Law and Fourrier's
Law governàng the propagation of heat through a conducting medium. -The
conducting medium has to represent the s&lYthe heat flow represmts the ground
water flow.
Darcy's Law and Ohm's Law for an electràc current
The sàmilarz'ty b.ween
through a conductor constitutes the basis for the application of electn'cal models.
In the membrane model the deflection of a membrane by the action of a load
can be expressed by an equation of the same form as that of Darcy's Law.
The applicability of the models, i.e. the possibility to imitate the hydraulic
properties of the soil and the boundary conditions is shown in the following table.

Possibilities of representat

3 Anistropy of soil

4 Heterogmeous soil

(for smal1 variatic

9 Surface water

10 Phreatic surface
11 Ground water head
12 Filtration velocity
14 volume, quantity
15 variations in
16 Visibility of flow

ound water models

In de 8e Technische Bijeenkomst (1951), Modelonderzoek van grondwaterstromingen*, zijn de belangrijkste typen modellen voor het onderzoek van grondwaterstromingen ter sprake gekomen. Er werd daarbij min of meer uitvoerig
ingegaan op de aan de modellen ten grondslag liggende principes en theorieën
en op de modeltechnieken.
Het is niet de bedoeling een herhaling van dit onderwerp te geven. Thans
wordt beoogd, het geven van een vergelijkend overzicht van de praktische mogelijkheden der verschillende modellen, waarbij tevens de recente ontwikkeling
ter sprake zal komen.
Allereerst dient in herinnering te worden gebracht, wat orider modelonderzoek wordt verstaan. Sedert de laatste oorlog heeft zich immers een dergelijke
.snelle ontwikkeling op het gebied van zowel modellen als rekenma&ines voorgedaan m is de grens tussen beide types instrumenten' zelfs zodanig vervaagd.
dat enige verduidelijking van de begrippen wenselijk is.
Modelonderzoek kan worden omschreven als het onderzoek van een techop een bepaalde
nisch of natuurkundig verschijnsel door nabootsing ervan
schaal door een ander natuurkundig verschijnsel, dat aan een analoge diffei&tiaalvergelijking voldoet. Zo kan de stroming van water door een poreus
grondmassief worden nagebootst door de stroming van elektriciteit in een geleidend materiaal
of omgekeerd
doordat de stroming van water door
grond voldoet aan een differentiaalvergelijkingvan dezelfde vorm als die welke
geldt voor een elektrische stroom door een geleider.
Een model, of meer in het algemeen een analogon, kan als volgt worden
gedefiiëeerd: .eenanaíogon is.een instrument waarin continu variabele fysische
grootheden (b.v. elektrische spanning, temperatuur, snelheid) zich wat hun
grootte betreft analoog gedragen als
-

-

-

-

-

-

-

a. de variabelen of grootheden in het te onderzoeken technische probleem; men
noemt ze dan modellen of simulatoren;
b. de variabelen of grootheden in een wiskundige vergelijking; men noemt de
instrumenten dan analogon-rekenmachines. Veel van deze analogon-rekenmachines zijn tegenwoordig elektronisch.

De digitaal werkende systemen, de eigenlijke rekenmachines, staan hier tegenover. Zij gebruiken discontinu variabele grootheden, cijfers, pulsen. Hun werking berust op het verrichten van rekenkundige bewerkingen zoals optellen en

*
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aftrekken. Deze machines zijn dan ook vooral van betekenis voor vraagstukken
waarbij deze bewerkingen hoofdzaak zijn, dus vraagstukken waarbij grote hoeveelheden gegevens moeten worden verwerkt, geklassificeerd e.d., b.v. statistische problemen, boekhoudkundige vragen. In deze bijdrage zal echter alleen
over modellen worden gesproken.
De vraag waarom voor het onderzoek van grondwaterstromingen soms modelonderzoek wordt toegepast, is reeds hiervoor beantwoord door Ir. HUISEXAN,
nl. :
a. indien het stromingsvraagstuk zeer gecompliceerd is ten gevolge van de gecompliceerde bouw van de grond enlof door gecompliceerde randvoorwaarden;
b. indien voor eenzelfde bodemprofiel een groot aantal verschillende stromingstoestanden moet worden berekend.
Voorts dient op de instructieve betekenis van .een model te worden gewezen.
Voor eenvoudige gevallen zal modelonderzoek meestal niet lonend zijxa, omdat in het algemeen een model slechts voor één bepaald grondprofiel met diverse
bijbehorende randvoorwaarden is ontworpen en dus alleen voor dat profiel kan
worden gebruikt.
Tenslotte zij eraan herinnerd dat vrGwe1 altijd slechts bepaalde aspecten van
het stromingsvraagstuk behoeven te worden onderzocht. Het model behoeft
daardoor niet een volledige getrouwe weergave van de werkelijxeid te zijn.
De werkelijkheid wordt slechts in zoverre nagebootst als voor de beantwoording
van de gestelde vragen nodig is. Veelal zullen b.v. capillaire verschijnselen van
het grondwater van zo weinig praktische betekenis zijn, dat zij bij de nabootsing
mogen ontbreken. In sommige gevallen behoeft zelfs niet de eigenlijke stroming
te worden nagebootst, maar kan b.v. worden volstaan met een model dat alleen
potentialen nabootst. Later zal hierop worden teruggekomen. Geconstateerd zij
slechts, dat een model steeds moet worden gezien als een hulpmiddel voor het
oplossen van bepaalde vraagstukken
dus als rekenmachine
en nooit als
een kopie van de werkelijkheid.

-

-

De vraag is thans, van welke verschijnselen in beginsel gebruik kan worden
gemaakt koor het nabootsen van een grondwaterstroming. Het volgende zij
hierover opgemerkt.

-

a. De laminaGe stroming van water door grond

- of, meer in het alge-

meen, de stroming van een visceuze vloeistof door een poreus medium
voldoet aan de wet van DARCY,
in formule:

-

waarin
v = de filtersnelheid van de vloeistof;
k
de doorlatendheidscoëfficiënt van het medium;
a' -- het verhang gemeten in di: richting van de stroming.

as

Aan analoge differentiaalvergelijkingenvoldoeh o.a. de volgende verschijnselen-

b. De laminaire stroming van een vloeistof tussen twee evenwijdige platen,
waarvoor de wet van POISEUIUE
geldt:

waarin
b = de afstand tussen de platen;
v
de kinematische viscositeit van de modelvloeistof; .
b= de doorlatendheidscoëfficientvan het model.
c. De voortplanting van warmte door een gekidend medium, waarvoor de
wet van FOURXIER
geldt:

waarin
de warmtestroming per eenheid van doorsnede;
q
R
de warmtegeleidingscoêfficient van het gebruikte materiaal;

-at - de temperatuurgradiënt in de richting van de stroming.
as

d. De stroming van elektriciteit door een geleidend materiaal, waarvoor de
wet van OHMgeldt:
i = - - 1 ùE
Q

i

as

de elektrische stroom per eenheid van doorsnede;

'e = de specifieke weerstand van de geleider;
-

.

=

as -

de potmtiaalgradiént in de stroomrichting.

e. De doorbuiging van een tussen een raamwerk gespannen dun vlies of mem- '
braan, waarvoor volgens de wet van HOOKE
geldt:
Hierin zijn S, en S. de ontbondenen van d= spankracht in het vlies evenwijdig
aan de X- resp. Z-as. Ter toelichting hiervan zij verwezen naar figuur 1.
ir

FIG.1. Doorbuiging van eai gelijkmatig gespannen vliq
FIG. 1. Deflexion of a rnembtane
Indien het vlies zo dun is, dat buigkrachten kunnen worden verwaarloosd,
heeft de spanning in ieder punt van het vlies de richting van de raa.jn -.het
vlies in dat punt.%r de ontbondenen van de spanning in ieder punt geldt dan:
s,
- = - dr .

s,

h

Is nu de uitbuiging van het vlies gering, dan heeft, indien het vlies gelijkmatig
gespannen is, de ontbondene S, overal praktisch dezelfde waarde. Dan geldt dus:
dx

De last in figuur 1 stelt b.v. een pompput voor, de uitbuiging van het vlies geeft
de door de pompput veroorzaakte verlaging van de grondwaterstand weer.

Men ziet dus dat op grond van de analogie der differentiaalvergelijkingen,
een grondwaterstroming kan worden nagebootst door:
a. De stroming van een vloeistof door een poreus medium. Het model kan dan

bestaan uit een bak met zand of ander korrelvonnig materiaal, die op schaal
of op ware grootte het grondmassief voorstelt waarin de te bestuderen stroming plaatsvindt. Als vloeistof zal meestal water worden gebruikt. Kortheidshalve zal dit type model met de naam zandmodel worden aangeduid.

b. De laminaire stroming van een vloeistof tussen twee evenwijdige platen;
het model staat bekend als spleetmodel.
c. De voortplanting van warmte door een geleidend medium, het warmtemodel.
d. De elektrische stro~ningdoor een geleider, het elektrische model.
e. De doorbui$ng van een gespannen vlies, het membraanmodel.
Deze opsomming is niet volledig; er zijn meer analogieën denkbaar. Deze zijn
echter, evenals combinaties yan twee typen modellen, voor het onderzoek van
grondwaterstromingen van minder belang.

Het zandmodel en

- zij het in mindere mate - het spleetmodel vormen nog

een duidelijk herkenbare weergave van de werkelijkheid; bij de andere modellen is dat niet meer het geval. Het membraanmodel is een voorbeeld van een
model waarbij in het geheel niet meer van stroming, geleiding of voortplanting
van een fysisch verschijnsel sprake is. Daarentegen zijn hier wel potentiaalverlagingen terstond zichtbaar.
Ten aanzien van het elektrisch model zij eraan herinnerd, dat hier als geleider.zowel een plaat of folie, een blok, een elektrolyt in een isolerende bak alsook
een netwerk van weerstandjes kunnen worden gebruikt. In de eerste drie gevallen heeft men zg. continue modellen, in het laatste de (discontinue) netwerkmodellen.
De genoemde modellen zijn alle zg. passieve modellen. Daarnaast kent men
nog modellen met actieve onderdelen, waarmede b.v. bepaalde mathematische
bewerkingen kunnen worden uitgevoerd. Men krijgt dan analogon-machines
die al beginnen te lijken-op rekenmachines. Deze blijven hier echter buiten beschouwing.

Thans kan worden ingegaan op de belangrijkste vraag met betrekking tot het
modelonderzoek: welke problemen worden onderzocht en welk type model komt
voor dit onderzoek in aanmerking?
Deze vraag is echter in deze vorm niet terstond te beantwoorden; zij dient
anders te worden gesteld en wel als volgt: op welke wijze kunnen de verschillende aspecten van de grondwaterstroming in de diverse typen van modellen
worden weergegeven? Met aspecten worden b.v. stijghoogte, debiet, anisotropie
van de grond, en voeding door regen bedoeld. In de tabel op blz. 32 en 33 is nu
een overzicht gegeven van de mogelijkheden van weergave van de belangrijkste
aspecten in de .verschillende modellen. Hierover zij het volgende opgemerkt.

Zandmodel
Het zandmodel blijkt vrijwel alle opgesomde aspecten te kunnen weergeven.
Wel geeft de capillaire zone (zie 6 in de tabel) in een zandmodel complicaties
in verhouding tot de afmetingen-van
het model
grote dikte.
door zijn
Toepassing van chemicaliën die de oppervlaktespanning van de vloeistof verlagen, kunnen aan deze moeilijkheid enigszins tegemoet komen. Het nabootsen
van de elastische berging in een grondlaag met spanningswater (zie 7a) levert,
hoewel in principe mogelijk, technische moeilijkheden op. Het vaak genoemde .
bezwaar dat de stroming in het inwendige van een zandmodel niet zichtbaar k,
kan worden verholpen door toepassing van een Christiansen-model, waarin
ket medium bestaat -uit granulair doorzichtig materiaal met dezelfde lichtbrekingsindex als de modelvloeistof, In dat geval kan ook de stroming zichtbaar
worden gemaakt met behulp van kleurstofinjecjies.
Volledigheidshalve zij tenslotte nog gewezen op de doorschijnende modellen,
die in het bijzonder worden gebruikt om de stroming in niet geheel met water
verzadigde grondlagen te onderzoeken. Deze modellen hebben b-ansparante
wanden en zijn gevuld met een. doorzichtig korrelmatdaal. Beplakt men de
achterwand van het model met zwart papier en richt men .een lamp op de voorzijde van het model, dan vertonen de yerzadigde gedeelten van de poreuze
modelvulling zich donker, de onverzadigde gedeelten licht.
De voornaamste bezwaren van de zandmodellen liggen in de moeilijkheid
van het vullen op zodanige wijze d,at geen lucht wordt ingesloten, en in byn
zwaarte en logheid.

-

-

Spleetmodel
Het spleetmodel blijkt evenals het zandmodel nagenoeg alle aspecten van de
grondwaterstroming te kunnen weergeven, echter met de beperking dat slechts
tweedime11sionale stromingen kunnen worden nagebootst. De capillaire zone
en de nabootsing van de berging geven bij het spleetmodel geen moeilijkheden.
De recente ontwikkeling van de spleetmodellen heeft voornamelijk plaats
gehad bij de horizontale modellen. Verwezen zij o.a. naar de voordracht van
in de 13e Technische Bijeenkomst (1957)*, waarin een in het RijksIr. PELIUS
instituut voor Drinkwatervoorziening ontwikkeld model met berging werd besproken. Het principe van dit model blijkt uit figuur 2. Het watervoerend pakket, met een zeker doorlaatvermogen kD,wordt nagebootst door de spleet van
het horizontaal liggende model, terwijl de berging wordt nagebootst door een
groot aantal op het model gemonteerde resewoirtj.es. Het principe kan zowel
worden toegepast op freatisch als op spanningswater.

* Versl. Meded. Comm. Hydrol. Onderz. T.N.O. No. 5, 's-Gravenhage, 1960
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FIG. 2. Horizontaal spleetmodel met berging
FIG. 2. Horázontal viJcous-flow channel with storage capacity
Watervoerend pakket met berging = water-bearing stratum with storage capacity
Bovenplaat
upper plate
Onderplaat = lower plate

Een dergelijk model werd o.a. gebruikt voor een hydrologisch onderzoek van
het lollebeekgebied in De Peel. Een moeilijkheid vormde hierbij de aanwezigheid van beken die alleen 's winters water afvoeren en zomers in de bovenloop
droog staan. In d e l e van de beken kwamen voorts in de benedenloop stuwen
voor. Deze complicatie werd opgelost op de wijze als weergegeven in figuur 3.
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Onderplaat
F16. 3. Horizontaal spleetmodel Nabootsing van een beek met stuwen

FIG. 3. Hori*rontaZ viscour-f~ow'channe~.Simulation of a smal1 riuer Mth we&
Niveau van de beekbodem elevation of the river bed
Capillaire weerstand = capilkrry resistance
inide beek ter laatse = water level in the river with raised weirs
Stu &
F l e x e l e verbinding = jLxib1e connection

Het beekbed volgend, zijn op de bovenplaat een reeks op korte onderlinge afstanden geplaatste buisjes gelijmd, die in verbinding staan met de spleet. Deze
laatste stelt weer de watervoerende zandlaag voor. De bovenzijde van de buisjes correspondeert met de hoogteligging van het beekbed. Indien de stijghoogte
van het grondwater in de terreinen naast de beek hoger is dan de beekbedding,
zal de beek draineren. Zo zullen ook in het model, indien de stijghoogte van de
vloeistof in de spleet hoger is dan de bovenzijde van de buisjes, deze laatste gaan
overlopen en aldus de drainerende werking van de beek nabootsen. Het stuwen
van de beken kon worden geïmiteerd door de in het betrokken gedeelte van de
beek aanwezige buisjes omhoog te trekken tot de bovenkant correspondeert met
het stuwpeil. Is nu de grondwaterstijghoogte hoger dan dit peil, dan lopen de
buisjes over en imiteren de drainerende werking van de gestuwde beek; is de
stijghoogte geringer, dan draineren de beken niet.
De capillaGe weerstanden in de buisjes corresponderen met de radiale weerstand van de beekbedding, waarover in de bijdrage van Dr. ERNST
wordt gesproken. Figuur 4 geeft een algemene indruk van dit model.

FIG. 4. Horizontaal spleetmodel met berging
FIG. 4. Horizontal &cous-flow channel with stmage capacity

Van een horizontaal spleetmodel werd eveneens gebruik gemaakt voor een
onderzoek in opdracht van de Dienst der Zuiderzeewerken, waarbij de invloed

van de drooglegging van de zuidelijke IJsselmeerpolders op de stijghoogte van
het diepe grondwater in het omringende oude land moest worden nagegaan. Dit
model diende derhalve het pleistocene watervoerende pakket dat zich onder
westelijk Nederland bevindt, na te bootsen, met de daarop gelegen weinig
doorlatende holocene formatie en het stelsel van polders en meren. De watervoerende laag werd nagebootst door de modelspleet (zie fig. 5), de holocene
Polders

Monometer

bclc

FIG; 5. Horizontaal spleetmodel. Nabootsing van een watervoerende laag, afgedekt door een
semi-permeabele formatie waarboven polders

FIG.5.

Horirontal viscous-flow channel. Simulation of a water-bearing stratum ouerlain by
a semdpentious formation above which polders with different water levels
Watervoerend pakket = water-bearing stratum
area where grmnd water table or surface water leuel is mtificially mainPolder
tained at a fixed level

laag door een geperforeerde, d,w semi-permeabele bovenplaat, terwijl de polders met hun verschillende peilen werden ge"uniteerd door een groot aantal
kleine bakjes op de bovenplaat, waarin de vereiste polderpeilen werden gehandhaafd. D.e grondwaterstijghoogte in het watervoerende pakket kon worden
gemeten met behulp van manometers, aangesloten op de modelspleet. Een overzicht van het model wordt in figuur 6 gegeven.
Het grote voordeel van het spleetmodel is zijn duidelijke, terstond aansprekende weergave van de stroming. De resultaten van een onderzoek kunnen bij
een verticaal model gemakkelijk fotografisch worden vastgelegd.
Een nadeel wordt gevormd door de betrekkelijk hoge kosten; ieder spleetmodel wordt gebouwd t.b.v. een bepaald probleem en kan daardoor in het algemeen slechts éénmaal gebruikt worden. Een groot spleetmodel vergt voorts zeer
veel werk, zowel tijdens de bouw als bij de proeven. Tenslotte zij eraan herinne=d, dat naarmate het model gecompliceerder wordt, de kans toeneemt dat
bepaalde eisen, voorwaarden of schalen met elkaar in conflict komen (hier-

FIG. 6. Horizontaal spleetmodel voor het onderzoek ten behoeve van de Dienst der Zuiderzeewerken

FIG.6. Horizontal viscous-flow channel as shown in figure 5

omtrent zij o.a. verwezen naar een p u b w t i e in Water 1951, no. 2 1 en 22).
Daardoor lijkt het niet waarschijnlijk dat op grote schaal zal worden voortgegaan met de bouw van spleetmodellen van een gecompliceerdheid als van dat
voor het Lollebeekonderzoek.

Met de ontwikkeling van het warmtemodel is sedert de 8e Technische Bijeenkomst (bijdrage Ir. KUIPERS)
geen verdere voortgang gemaakt. Het warmtemodel, ofschoon blijkens de tabel in beginsel uitstekend bruikbaar voor het
onderzoek van grondwaterstromingen, heeft het grote bezwaar van zijn moeilijke technische uitvoerbaarheid; het voorkomen van warmteverliezen vormt
een lastig probleem. Voorts is het door zijn zwaarte en logheid weinig handzaam.

Elektrisch m&Z
De ontwikkeling van elektrische modellen is in Nederland en elders in de
laatste tijd met grote schreden vooruit gegaan; de literatuur over elektrisch
modelonderzoek is met moeite bij te houden. Daardoor biedt het elektrisch analotok een tot voor kort ongekend groot aantal mogelijkheden. Om hierin een
inzicht te geven is het niet voldoende naar de tabel te verwijzen, doch dient iets
meer te worden gezegd over de verschillende soorten van elektrische modellen.
Het oudst bekende type is de plaatgeleider, waarmede reeds in het midden
van de vorige eeuw werd gewerkt. Sedert het op de markt verschijnen van Teledeltospapier (1948), een geleidende papiersoort, heeft dit type model nieuw
leven gekregen. Het papier is in de handel verkrijgbaar in uitvoeringen met
verschillende weerstanden, het is snel in de juiste vorm te knippen, een goed
contact van het papier met elektroden voor het invoeren van stroom is gemakkelijk te verwezenlijken; voordelen waartegenover slechts weinig nadelen staan
(het papier is niet geheel isotroop wat de geleidendheid betreft, en deze laatste
wordt voorts enigszins beïnvloed door de vochtigheidsgraad van de lucht). De plaatgeleider is geschikt voor onderzoek van permanente tweedimensionale stromingen. Voor driedimensionale vraagstukken zal men bij voorkeur
geen vaste stof als geleidend medium kiezen, omdat hierbij het verrichten van
metingen in het inwendige van het stroomveld moeilijk wordt. Hier komt een
geleidende vloeistof, een elektrolyt, in aanmerking. Met een meetstift kan in
ieder willekeurig punt een meting worden uitgevoerd. Figuur 7 geeft een beeld
van een voor een tweedimensionaal stromingsonderzoek gebruikt model van
het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening. De grillig gevormde koperen
stripjes in de bak bootsen enige beken en kanalen na.

FIG. 7. Elektrolytisch model voor het onderzoek van een tweedimensionale stroming van
grondwater tussen enige beken en kanalen

ho. 7 . Electrolytical model for the simulation of a ho-dimensional ground

wat@ f l o v

between some. smal1 riyms ond canols

Ook de elektrolytische modellen zijn sinds lang bekend. Verkezen zij verder
naar de bijdrage van Prof. VREEDENBURGEI
in de 8e Technische Bijeenkomst.
Na de oorlog zijn de netwerkmodellen populaiu geworden. Zij bestaan uit een
netwerk van kleine weerstandjes (zie fig. 8) en zijn zowel voor twee- als voor
/ .
driedimensionale problemen bruikbaar.
'

-FIG. 8. Elektrisch netwerkmodel
FIG. 8. Electn'cal network model

FIG. 9. Elektrisch model van een watervoerend pakket met onvolkomen spanningswater
FIG. 9. Electrical model of a semi-confined aquifm
zand = sand
klei = clay
zee = sea
rivier = river
pompput = wel1

Net voordeel van de weerstandsnetwerken is, dat alle mogelijke vormen van
stroomvelden gemakkelijk kunnen worden verwezenlijkt door aan- en afschakelen van weerstandjes. Door variatie in de waarde van de weerstandjes kunnen zowel anisotropie als heterogeniteiten in de bodem worden nagebootst. In
de knooppunten van het netwerk kunnen metingen worden verricht en kan
stroom toe- of afgevoerd worden. In gedeelten van het veld waar een grote
nauwkeurigheid wordt verlangd, kan men de.maaswijdte van het netwerk kleiner kiezen, waardoor de nadelen van de discontinuïteit van het model worden
verminderd. Voor driedimensionale problemen worden de weerstanden meestal
op panelen gemonteerd, waarvan er verschillende achter elkaar kunnen worden
geschakeld.

FIG. PO. Foto van het model volgais het schema van figuur 9
FIG. 10. Photograph of the model s h m in figure 9

Bij het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening is sinds enige jaren een
combinatie van een elektrolytisch model en een weerstandsnetwerk in gebruik,
waarvan figuur 9 het schema en figuur 10 een afbeelding geeft. Dit type is
bedoeld voor onderzoek van grondwaterstromingenin twee watervoerende pakketten, gescheiden door een moeilijk doorlatende laag. De pakketten worden elk

voorgesteld door een bak met een elektrolyt, de moeilijk doorlatende laag door
een netwerk van weerstandjes tussen de beide bakken in. Het model is vooral van
belang voor het onderzoek van de daling van het freatisch vlak t.g.v. onttrekking
van grondwater aan het diepere pakket, een vraagstuk dat herhaaldelijk aan
de orde is bij uitbreiding van pompstations van waterleidingen, bemaling van
bouwputten, zandwinningen e.d.
Al deze modellen zijn in & eerste plaats bruikbaar voor onderzoek van permanente stromingen. Toch kunnen, zonder aan de modellen principieel iets te
wijzigen, ook verschillende niet-permanente problemen worden onderzocht,
door de niet-permanente stroming te benaderen door een aantal opeenvolgende
stappen, die elk permanent zijn. Dit is echter slechts een hulpoplossing. Om de
modellen universeel bruikbaar te maken voor niet-permanente stromingen dient
berging te worden nagebootst. De modellen moeten dus worden voorzien van
condensatoren, waarvan de capaciteit een zeker bergingsverrnogen van de
grond representeert. Een principe-schema van een dergelijk model geeft figuur 11.
en sator

FIG.11. Schema van een elektrisch model met berging
FIG. 11. Electrical model with storage capacity
Condensator
capacitor
Spanningsbron = voltage source

Bij deze modellen voor niet-permanente stromingen kan men langzaam werkende en snel werkende onderscheiden. In de eerstgenoemde wordt een stromingsprobleem in b.v. enkele minuten tijds nagebootst en kan men door metingen in de knooppunten van het netwerk het verschijnsel volgen. Bij de snel-

werkende modellen is er niet voldoende tijd voor metingen; het stromingsverschijnsel speelt zich in een fractie van een seconde af. Door nu de proef gedurende enige tijd met zeer korte tussenpozen te herhalen, kan men b.v. het
verloop van de potentiaal in een knooppunt zichtbaar maken met behulp van
een oscilloscoop. De herhaalde snelle opeenvolging van beelden van de gemeten
curve op de oscilloscoop doet zich aan het oog als een permanent beeld voor en
kan uiteraard ook worden gefotografeerd. Wet voordeel van de Snelwerkende,
repeterende modellen is dat de invloed van een wijziging in een van de parameters of randvoorwaarden van het probleem onmiddellijk op de oscilloscoop
kan worden afgelezen. Een dergelijk model is o.a. in gebruik bi. de Deltadienst
voor het onderzoek van kwelstroming door dijken (zie het artikel van Ir. &Rcus in De Ingenieur 1960, no. 24). Ook wordt er thans een ontwikkeld bij het
Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening. Figuur 12 toont dit proefmodel (een
netwerk van weerstandjes met - daaronder
de condensatoren i n de bijbehorende apparatuur).

-

FIG. 12. Elektrisch model voor de nabootsing van niet-permanente grondwaterstromingen
FIG. 12. Electrical model for the simulation of non-permanent ground water flow

Bijna alle technische vraagstukken zijn met behulp van elektrische modellen
te onderzoeken. Zoals uit de tabel blijkt, geeft slechts het nabootsen van capillaire verschijnselen en van een vrij wateroppervlak (ook het grensvlak tussen
zoet en zout grondwater) moeilijkheden. In de natuur stelt een freatisch vlak
zich onder invloed van de zwaartekracht vanzelf in; in een elektrisch model
dient de bovenbegrenzing van het geleidend medium tevoren te worden bepaald.
Daar,de zwaartekracht geen elektrisch analogon heeft, is feitelijk ook de nabootsing van de stroming van zoet en zout grondwater niet mogelijk. Door echter het effect van het grotere soortelijke gewicht van het zoute water te vervangen door een aantal verspreide puntbronnen, kan men ook stroming van zoet
. en zout grondwater met behulp van een elektrisch mode! onderzoeken (G. DE
Jossmm DE JONG,Singularity distributions for the analysis of multiple - fluid
flow through porous media; Journal of ~ e o p h ~ s i cResearch,
al
Vol. 65, 1960,
no. 11).
De elektrische modellen hebben het voordeel, dat zij in het algemeen eenvou-. dig en goedkoop zijn, weinig ruimte innemen, endat de bijbehorende apparatuur
in grote variatie in de handel ver.jgbaar
is. Deze apparatuur is wel kostbaar,
doch behoeft slechts eenmaal te worden aangeschaft. De elektrische modellen
zijain vele gevallen eenvoudig te bouwen en ook voor het uitvoeren van de
metingen is weinig scholing nodig. Voor het ontwerpen van de meer gecompliceerde elektrische modellen heeft men echter de hulp van een elektrotechnicus
nodig, terwijl. daarentegen de problemen van zandmodellen, spleetmodellen en
membraanmodellen nog geheel door de civiel-ingenieur kunnen worden overzien.

Het membraanmodel is in zijn toepassing beperkt, doordat alleen permanente
tweedimensionale strorningsproblemen in één enkele watervoerende laag er
mede kunnen worden onderzocht. Niettemin is het model constructief zo eenvoudig en overzichtelijk dat het nog veelvuldig wordt toegepast, met name in
de olietechniek voor het bestuderen van de winning van olie door een groot
aantal gelijktijdig werkende putten (fig. 13).
Membraanmodellen zijn zeer nauwkeurig (tot op 2O/o, volgens vermeldingen
in de literatuur!). In het bijzonder voldoen modellen van zeepvliezen aan de
eis dat de spanning in het vlies overal gelijk moet zijn.
Gebruikt men rubbervliezen, dan bestaat zelfs de mogelijkheid stroomlijnen
zichtbaar te maken en de stroomsnelheid van het grondwater te meten. Kleine
kogeltjes, die men over het vlies laat rollen, volgen namelijk de stroomlijnen.
Door fotograferen kan men deze banen zichtbaar maken. Door te fotograferen

FIG. 13. Membraanmodel
FIG. 13. iMembane model
(Uit D. K. TODD,
sound water hydrology, 1959)
I.

met telkens even onderbroken belichting kan men een baan op de foto doen
verschijnen als een reeks kleine streepjes, waarvan de lengte een maat is voor
de snelheid van het kogeltje en voor de stroomsnelheid.
Een variant van het membraanmodel is het dradenmodet. In plaats van een
gespannen vlies heeft men hier een netwerk van gespannen draden. De draden
worden gespannen gehouden door ze aan de rand van het model over katrolletjes vrij te laten afhangen, verzwaard door gewichtjes. De toepassing van dit
model is zeer beperkt; het wordt hier curiositeitshalve vermeld.

De nauwkeurigheid van de uitkomsten van modelonderzoek hangt in de eerste plaats af van de nauwkeurigheid van de uitgangsgegevens (doorlatendheid
van de grond, regenvalcijfers e.d.). Doch dit geldt evenzeer voor oplossingen
verkregen door berekening. De vraag dient daarom te zijn, of - afgezien van
de aard der uitgangsgegevens
de nauwkeurigheid van de uitkomsten van
modelonderzoek groter is dan die van de uitkomsten van een berekening.

-

Om hierover iets te kunnen zeggen, wordt eerst de gang van zaken bij oplossing van een vraagstuk langs rekenkundige weg vergeleken met een oplossing
met behulp van modelonderzoek. Onderstaand schema geeft een illustratie van
de stappen die men moet nemen om tot oplossing van het vraagstuk te komen.
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In beide gevallen houdt de le stap een vereenvoudiging, idealisering van de
werkelijkheid in. Plaatselijke heterogeniteiten worden verwaarloosd, randvoorwaarden worden geschematiseerd enz. Deze schematisering behoeft echter bij
het model minder ver te gaan dan voor een rekenkundige oplossing nodig is.
De 2e stap geeft bij de rekenkundige bewerking geen verdere vereenvoudiging. Bij het model doet zich de vraag voor in hoeverre dit een correcte weergave van het vereenvoudigd beeld der werkelijkheid is. Hier kunnen b.v. slecht
afgewerkt onderdelen van het model fouten introduceren. Bij elektrische modellen kunnen we ook denken aan b.v. de invloed van vocht op de geleidendheid enz.
Bij de 3e stap gaat het om de nauwkeurigheid van de berekening, resp. de
meting. De nauwkeurigheid van de berekening kan men naar believen vergroten; aan die van de meting is een praktische grens.
Er kan dus worden geconcludeerd dat bij de berekening de l e stap een sterkere schematisering vereist dan bij'het modelonderzoek, daarentegen de 2e stap
bij het modelonderzoek meer kans op invoering v& fouten geeft, terwijl ook
bij de 3e stap het model ia het nadeel is.
Dit alles heeft echter slechts academische betekenis; de grondgegevens voor
de meeste vraagstukken op het gebied van de grondwaterstroming (de grootte
der doorlatendheidscoëfficiënten, regenval, verdamping e.d.) bevatten immers
een zo grote mate van onzekerheid of onnauwkeurigheid, dat onze modellen
ruimschoots voldoende nauwkeurig
men zou zelfs kunnen zeggen: veel te
nauwkeurig zijn.

-

-

In het kader van deze bijdrage behoort een verwachting ten aanzien van de
toekomstige ontwikkeling van het modelonderzoek te worden uitgesproken. Dit
is niet gemakkelijk. Zoals met vele zaken het geval is, speelt immers ook de mode
bij het'modelonderzoek een rol. Een bepaald type model kan op een zeker moment een grote populariteit genieten. Op het ogenblik is dit bepaald het geval
met het elektrisch model. Het zandmodel is een tijdlang min of meer in diskrediet geweest, maar blijkt thans toch weer in verschillende gevallen toepassing te vinden, vooral voor het onderzoek van bepaalde elementaire stromingsgevallen. Op het huidige moment lijkt echter het elektrisch model de beste kansen te maken. In hoeverre de ontwikkeling zal gaan in de richting van meer
actieve modellen en analogon-rekenmachines is moeilijk te voorspellen. Zoals
reeds eerder gezegd zijn (elektronische) analogon-rekenmachines bedoeld voor
het oplossen van wiskundige vergelijkingen. Zij kunnen worden
in
combinatie met gewone, passieve modellen, wanneer b.v. niet-lineair veranderende grootheden in de randvoorwaarden moeten worden nagebootst. Of wanneer de randvoorwaarden mede worden beïnvloed door veranderingen in het
stroomveld zelf, zoals b.v. bij het grensvlak tussen zoet en zout grondwater.
In beginsel zijn ook digitale rekenmachiies voor het oplossen van grondwaterstromingsvraagstukken te gebruiken. Het vraagstuk dient dan eerst m.b.v.
numerieke technieken te worden geanalyseerd om de uitgangsgegevens, de ,,informatie", voor de rekenmachine te krijgen; een niet eenvoudig werk dat mestal door specialisten moet gebeuren. Een verder nadeel van de rekenmachine is,
dat de door de machine uitgevoerde bewerking geen direct verband houdt met
het werkelijke verloop van het technische of fysische probleem. In een analogiemodel daarentegen heeft elke fase in de oplossing een rechtstreekse relatie tot
een fase in het nagebootste stromingsgeval. Gedurende de proef wordt dus een
inzicht verkregen in de loop van het verschijnsel. In een model kunnen ook tijdens de proef nog uitgangsgegevens worden veranderd; bij de digitale rekenmachine is dat niet mogelijk. Wel is de rekenmachine zeer veel nauwkeuriger
dan een model (tot op één miljoenste procent!), doch een dergelijke nauwkeurigheid is voor hydrologische vraagstukken zinloos.
Men mag dus verwachten dat voor Bet oplossen van vraagstukken op het gebied van grondwaterstromingen de passieve analogie-modellen ook in de toekomst een onmisbaar hulpmiddel zullen blijven vormen. Voorshands zal daarbij
de grootste ontwikkeling bij de elektrische modellen moeten worden verwacht.

111. DE BEREKENING VAN GRONDWATERSTROMINGEN TUSSEN
EVENWIJDIGE OPEN LEIDINGEN
L. F. ERNST
Instituut voor Cukuurtechniek en Waterhuishouding

SUMMARY
THE CALCULATZON OF GROUND WATER FLOW BETWEEN
PARALLEL OPEN CONDUITS

In the case of steady, synzmetrìc drainage, several formulae are known with
which the shape of the growd water table, or the difference in elevation between
the extreme points of the phreutàc surface, c m be calculated. The use in practice
of a certain formula depends on the conditàons in that special case. A general
preference for one special formula does not exist.
.
In asymmetrie sìtuations it is possàble to make use of a wire-scheme (see fàg.
10.40~the case of an aquifer consistig o f 1 OT 2 homogeneow laye;s). This
method implies the use of several constant resistances. The horizontal resistance
(LjlkiDi)is only of importance for the nearly horizontal flow in coarse-grained
layers, the vertical resistance (q = Dilkif especàally for the nearly vertàcal flow
in semi-permeable layers. In the vàcànity of the open conduits, the use of a radial
resistance w is introduced [see for instance formulae (10) and ( l l ) ] . The r a d d
resistance is defined as the difference between the resistances encountered by
the fiow to the real, imperfect draàn and by the equivalent flow to a theoreticd, perfect drain (see fig. 3 and 5).
By m a n s o f the &re-scheme and using the mentioned resistances, several
linear equations can be d&ed for the ground water flow in each strip between
two open conduits. I f a large aumber of open channels is present in the investigated area and more than two, separated, coarse layers are of importance for the
ground water flow, the necessarily large number o f equations will hamper the
applicatàon of this method in practice. In cases where the aquifercan be regarded
as cmsàsting of one coarse layer with a semi-pemzeable covering layer, the solution of the @en linear equations is very simple, irrespective of the number of
open channels.

Bij de berekening van grondwaterstromingen is het gebruikelijk in de pro-

blemen twee hoofdgroepen te onderscheiden, welke respectievelijk betrekking
hebben op stromingen met radiale symmetrie en op stromingen tussen evenwijdige open leidingen. Voor toepassingen in de landbouw is vooral laatstgenoemde groep van belang.
In de meeste praktische gevallen zijn de eigenschappen van het medium, de
randvorm en de randvoorwaarde niet zo eenvoudig, hetgeen inhoudt dat het
probleem door een groot aantal parameters beheerst wordt. Analytische oplossingen van de differentiaalvergelijking van LAPLAGE in twee of drie diiensies zijn echter slechts voor een beperkt aantal, meestal zeer eenvoudige gevallen
bekend. Dit is de reden geweest, dat men in zeer veel gevallen gebruik heeft
volgens hetwelk een uitsluitend horizongemaakt van het principe van DUPUIT,
tale stroming wordt aangenomen. Deze veronderstelling geeft vooral een goede
benadering als het pakket relatief dun en homogeen is en de drainerende leidingen volkomen zijn, dat wil zeggen dat de bodems van deze leidingen samen vallen met een ondoorlatende laag. -

2. SY~~~~~ETRISCEIE
GRONDWATERSTROMING

NAAR VOLXOMEN DRAINS IN

EEN

HOMOGEEN PAKKET

Van de mogelijke grondwaterstromingen tussen evenwijdige o p a leidingen '
werden aanvankelijk alleen de symmetrische toestanden in beschouwing genomen. Gaat men uit van de wet van DARCY
en de continuîteitsvergel;jking*en
veronderstelt men verder, dat er een stationaire afvoer is van een overtollige
neerslag N, met een bij benadering horizontale stroming naar volkomen drains
gelegen in een homogeen pakket, dat aan de onderzijde afgesloten is door een
horizontale basis, dan volgt hieruit een elliptische grondwaterspiegel (zie
fig. la). Als formule voor dit geval geldt:

Volgens GUSTAFSSON
werd deze formule'reeds in 1872 door COLDING
gevonden, maar onafhankelijk van hem door ROTHEin 1924 opnieuw gepubliceerd.
Eerst in het laatste decennium slaagde ENGELUND
erin aan te tonen, dat in geval
de ontwatering veroorzaakt wordt door met grind gevulde drainsleuven welke
in de ondoorlatende laag zijn aangebracht, de elliptische grondwaterspiegel ook
volgt uit een oplossing van de differentiaalvergelijking van LAPLAGE
(zie fig. IC).
Bij een omkering van de stromingsrichting (zogenaamde infiltratie met
N = R-E<O) blijft vergelijking (1) formeel geldig, maar wegens de negatieve
waarde van het rechterlid volgt hieruit in plaats van een elliptische grondwa-

terspiegel een hyperbolische grondwaterspiegel. Indien h@) = 0, dan ontaardt
de hyperbool in twee snijdende rechte lijnen.
In die gevallen, dat de open leidingen onvolkomen zijn, kan formule (l)voor
een redelijke benadering gebruikt worden, mits de natte omtrek B niet zeer
klein is ten opzichte van de 1aagdikte.D en D klein is ten opzichte van de afstand
tussen de open leidingen (zie fig. Id).

FIG.

1. Symmetrische drainage

a. Volkomen drains met verticale taluds
b. Fouten welke met formule (P), bij toepassing op de toestand afgebeeld in figuur la,
kunnen worden gemaakt
c. Drainage door met grind gevulde sleuven welke onder een dun, homogeen doorlatend p a k t zijn gelegen
d. Bij grote slootafstanden mag een constante dikte van de doorstroomde laag in vele
gevallen met goede benadering worden verondersteld

FIG.

1.

Symmetrie drainage
a. Perfect drains &th vertical talà
b. Errors which c m be made mathfortnula (e), when used on the situation refwesented
in figure l a
c. Drainage by gravel-fâlted drain-ttenches werlmn by a thin layer of homogeneous
penneability
d. In the case of large distances between the drainage channels a constant thickness
of the aquifer may often be arsumed

L
Formule (1) kan door substitutie van x = - gebracht worden in de volgende
2
vorm*:

In figuur lb wordt getoond hoe grootde fouten zijn, die ontstaan als formule
(2) wordt toegepast op de stroming tussen volkomen drains met verticale taluds
bij grote waarden van hllL, De fout is te verwaarlozen als hilL<0,25. Bij infiltratie is de ontaarding tot twee rechte lijnen voor alle waarden van helL als een
exacte oplossing te beschouwen.
Een nog eenvoudiger formule kan men afleiden, indien aangenomen mag
worden, dat het verschil tussen hl en he relatief zo klein is, dat een constante
laagdikte D verondersteld mag worden. Vervangt men lie [h(O) h(x)] in formule (1) door D, dan volgt hieruit een parabolische vorm van de grondwaterspiegel. Substitueertmen x = 0,5 L en vervangt men he door de aanduiding voor
het peil van het open water h,, dan ontstaat de volgende formule, welke dikwijls
in de praktijk kan worden toegepast:

+

hl-h,
3.

=

NLZ
8 0
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Aan de verschillende veronderstellingen, die gedaan zijn om als eerste stap
de voorgaande zeer eenvoudige formules af te leiden, wordt in de praktijk slechts
zelden voldaan. Een tweede stap bestaat hieruit, dat afgezien wordt van de
voorwaarde dat de bodem van de open leidingen met de ondoorlatende basis
samenvalt. HOOGHOUDT
heeft dit geval opgelost door gebruik te maken van
oneindige reeksen. Om deze oplossing voor praktische toepassingen geschikt te
twee gevallen naast elkaar gesteld met gelijke doormaken, heeft HOOGHOUDT

*

De stijghoogte h is onder de gegeven omstandigheden afhankelijk van x en r (horizontale en
verticale coordinaat) en zou dus als vdgt kunnen worden geschreven: h ( x > ~ )In
. een gelaagd
pakket met honzontaie stromingen in de grove lagen zou dit vervangen kunnen worden door
hi(x), waarbij i het nummer is van de gPove laag. Indien alleen bijzondere waarden van x van
belang zijn, b.v. x = O en x -= L/2, dan kan men hieraan de indices 1en 2 geven en schrijven
hiv, en h,, Bij een homogeen pakket zal de eerste index weggelaten kunnen worden [zie formule (2)]. Het peil van de open leidingen behoeft niet aan h . gelijk te zijn [zie figuur 10 en
formule (17)]. Hiervoor zal geschreven worden h,. Deze notatie heeft als bezwaar, dat er bij
het gesproken woord geen verschil is tussen het peil van het open water h, en de grondwatustand h(0) welke bij het punt x = O behoort.

+

FIG. 2. Vervanging van de werkelijke toestand met onvolkomen drains en laagdikte D, onder
'*"

de drains, door een dcnkùeeldige toestand met volkomen drains en een slootpeil op een
hoogte d boven de ondoorlatende laag
imperfect drains and a thickness Do of the pemeable layer
beloru the drmns can be replaced by a theoretica1 situation wlth perfect drains and a
level in the drainage channels at height d above the impermeable layer

FIG. 2. The real situation

latendheid, gelijke diliinafstand en gelijke opbolling van de grondwaterspiegel;
in het ene geval echter moeten de open leidmgen of drainbuizen hun werkelijke
vorm hebben, in het andere geval worden volkomen drains verondersteld. De
laagdikten moeten dan verschillend zijn en worden respectievelijk aangeduid
door D,
h en d h (zie fig. 2); d wordt genoemd de dikte van de equivalentlaag. Worden de grondwaterstanden gemeten ten opzichte van de waterspiegels
in de open leidingen, dan kan formule (2) in de volgende vorm gebracht worden:

+

+

Bij ontwatering door drainbuizen kan de grondwaterspiegel het verticale
vlak door de as v& deze buizen snijden op een hoogte, die een bedrag h2 boven
deze as ligt. In plaats van formule (4) krijgt men dan:

in een v S d e Verslagen van LandDe tabellen voor d, welke HOOGHOUDT
bouwkundige Onderzoekingen heeft gepubliceerd, zijn afgeleid bij kleine waarden van hl en hz, voor veflchiilende waarden van de drainafstand L, de laag-

dikte D, en de straal r, van de natte omtrek van de drainerende leidingen.

HOOGHOUDT
ging van de veronderstelling uit, dat de buizen bij drainage voor
de helft met water gevuld zijn. Genoemde tabellen zijn zonder onderscheid geldig voor de formules (4) en (5). Ook bij een omgekeerde stromingsrichting (respectievelijk h2 = O en negatieve hl of bij hl < hr) worden deze formules en de
tabellen m praktijk gebracht.
Verder kan hier ter verduidelijking erop gewezen worden, dat bij sloten, kanalen enz. kan gesteld worden, dat he identiek is aan het peil h, van het open
water; bij drainage door buizen kan hz hoger liggen dan de stijghoogte van het
water in de buizen; bij infiltratie door buizen moet hz altijd lager zijn dan h,.
Indien het grondwaterpakket homogeen doorlatend is en de rand van het
gebied, waarin de stroming gebeurt, in een vlakke doorsnede gezien een zeer
eenvoudige vorm heeft, bij voorkeur een begrenzing door rechte lijnen, kan
voor de oplossing van het probleem dikwijls gebruik worden gemaalkt van
complexe functies. De vorm van de grondwaterspiegel is echter in de meeste
gevallen niet zo eenvoudig en tevoren onbekend, zodat de rand van het beschouwde gebied in het <-vlak (met I; = x iir) niet als een gegeven kan worden gebruikt. In dat geval is het in principe mogelijk een uitweg te vinden door
in het complexe v-vlak de snelheid uit te zetten, gespiegeld ten opzichte van de
horizontale as: v = v, ivz.Deze variant'op het normale gebruik van complexe
functies wordt de hodograafmethodegeqoemd.

+

-

Tot nu toe is langs deze weg slechts voor een zeer klein aantal gevallen'de
oplossing gevonden. Door WEDERNIKOW,
GUSTAFSSON,
en VANDEEMTERwerd
een oplossing van de symmetrische drainage door buizen gegeven. Aan de volgende bijzondere voorwaarden moet hierbij voldaan zijn:
ie. de grond is homogeen doorlatend tot oneindig grote diepte,
2e. de drainbuis wordt in een verticale doorsnede puntvormig verondersteld
met een potentiaal = - co
Be oplossing, zoals in zijn meest algemene vorm door VAN DEEMTER
gegeven
voor de vorm van de grondwaterspiegel, luidt als volgt:

.

s is een parameter, welke nul is op de verticaal door het middelpunt van de
drainbuisdoorsnede (laagste punt van de grondwaterspiegel) en oneindig groot
halverwege de drainreeksen (hoogste punt van de grondwaterspiegel); is de

parameter welke afhangt van de stijghoogte van het water in de drainbuizen.
Naarmaie groter is, wordt een lagere stand van de grondwaterspiegel gevonden. De maximum waarde van B is gelijk klN,welke waarde bij praktische
toepassingen meestal wel aangenomen mag worden, tenzij de drainbuizen
zeer
nauw zijn of een zekere verstopping voorkomt.
VANDEEMTER
heeft verder aangetoond, dat bij deze afleiding een omkering
van de stromingsrichting is toegestaan. Bovendien heeft VANDEEMTER
de oplossing gegeven voor de symmetrische drainage door een watervrij gehouden
sloot met verticale taluds. De uitkomst van laatstgenoemde afleiding heeft
echter-eennog gecompliceerder vorm dan de formules (6) en (7) en zal wegens
de geringe praktische betekenis niet nader besproken worden. Gezien de bijzondere omstandigheden, waarop deze oplossingen betrekking hebben, is in de
praktijk slechts een beperkte toepassing mogelijk.
Bij de afleiding van drainageformules voor stationaire toestanden wordt
vrijwel altijd aangenomen, dat de overtollige neerslag niet alleen onafhankelijk
is van de tijd maar ook onafhankelijk van de plaats. Hieruit volgt, dat als er
bij de extreme waarden van de overtollige neerslag slechts weinig verschil in
de,vorm van de grondwaterspiegel is, ook de stroomlijnen en de equipotentiaallijnen slechts weinig in vorm veranderen, zodat het toegestaan is met constante
weerstanden te rekenen.
Een horizontale stroming met constante intensiteit, voortgaande over een
afstand L, ondervindt een weerstand LIkD. In de nabijheid van open leidingen
of drainbuizen ontstaat echter een belangrijke afwijking van de horizontale
stromingsrichting, indien de ondoorlatende basis veel dieper ligt dan deze drainbuizen of de bodem van deze open leidingen. D,it heeft tot gevolg, dat de
weerstand welG de stroming bij drainage ondervindt en hetzelfde geldt voor
de omgekeerde richting een bedrag w hoger ligt dan bij een zuiver horizontale
stroming.
Uit figuur 3 wordt duidelijk, dat de oplossing welke geldig is voor een
toestand met volkomen drains, na toevoeging van de oplossing behorende bij
figuur 3c geldig wordt voor een analoge stroming naar onvolkomen drains. Indien de afstand tussen de punten A en B groter is dan D, is de waarde van
h*')- h;' slechts zeer weinig afhankelijk van de plaats van A. Hieruit volgt,
dat geschreven mag worden:

-

-

De grootheid w wordt de radiale weerstand genoemd. Uit formule (8) volgt
onmiddellijk, welke dimensie de radiale weerstand heeft; w kan bijvoorbeeld
worden uitgedrukt in dagenlmeter.

Afstand A B > D

he stroming in een homogeen p a k t naar een open
FIG. 3. Ontleding van de
leiding. (a), in een
t stroming naar het verticale rUl door de u, van de
open Inding,dus naar een voikomm drain (b),ai de ,,radialey' stromingscornponent (c)

FIG. 3. The swc'

flop> to a drainage channel in a homogeneous aquifer (a) c m be
replaced by a horkontal fl- to a perfect drain (b) and the so-cdled 'radial c m a.
ponent' of the flow (c)

Bij de symmetrische drainage in een homogeen pakket van constahte dikte D
volgt uit (3) en (8):
hl-h,

=

+ NLw
8kD

Deze fonnule houdt in, dat een parabolische vorm van de grondwaterspiegel
wordt aangenomen, behalve op afstanden kleiner dan D van de open leidingen.
Daar wordt een zekere afwijking van de parabolische vonn merkbaar, welke
afwijking moet kunnen worden afgeleid uit de oplossing behorende bij de radiale stromingscomponent afgebeeld in figuur 3c.
Indien de natte omtrek van een open leiding in dwarsdoorsnede gelijk is aan
een halve cirkel en het watervoerende pakket homogeen en van constante dikte
is, kan voor de radiale weerstand een eenvoudige formule worden afgeleid,
welke in de meeste gevallen een zeer goede benadering geeft:

Indien de open leiding een ander profiel heeft, zou men in de laatste formule
m, kunnen vervangen door de natte omtrek B. In die gevallen dat de breedte
B, van de open leiding veel groter is dan de diepte van de bodem onder de
waterspiegel is het beter formule (11) te gebruiken:

Dat uit de formules (10) en (11) ook negatieve waaiden voor o> kunnen
volgen, is eenvoudig te begrijpen. Bij een grote natte omtrek van de drainerende
open leidingen kan dit oppervlak onder èen kleinere weerstand bereikt worden
dan een verticaal vlak door de as van deze leidingen.
De formules (10) en (11) kunnen in (9) gesubstitueerd worden; zou men
vervolgens voor DIL een zeer grote waarde willen nemen, dan vindt men dat
voor oneindig grote D ook hl-h, naar het oneindige gaat. Dit laatste kan niet
juist zijn. Bij nadere controle blijkt, dat de combinatie van (9) met (10) of (11)
voor DIL < 0,25 een zeer goede benadering en voor 0,25 <DIL <0,5 nog een
redelijke benadering geeft, maar voor grotere waarden van DIL niet kan worden aanbevolen.

...

4.

SYMMETRISCHE
GRONDWATERSTROMING

IN EEN HETEROGEEN PAKXET

Na de bespreking van de bekende formules voor de symmetrische grondwaterstroming naar volkomen drains in een homogeen pakket en naar onvolkomen
draii in een homogeen pakket, zal als derde stap in deze ontwikkeling worden
overgegaan op de behandeling van het drainageprobleem bij een heterogeen
pakket.
HOOGHOUDT
was de eerste onderzoeker, die in de berekening van grondwa-

FIG.4. De symmetrische drainagetoestand waarop de formule

van HOOGHOUDT
betrekking
heeft. Het pakket bestaaluit twee lagen van verschillende doorlatendheid. De assen
van de drainbuizen liggen in het scheidingsvl& na' deze twee lagen.

-

FIG. 4. The

symmetrie situation of draânage to which the fortnula of HOOGHOUDT
refers.
The aquifer consMts of two layers of different permabilities. .Th# m e s of the d&tubes me situated in the boundmy between these two layers.

-

terstromingen tussen evenwijdige leidingen zowel de invloed van een zekere
gelaagdheid van het pakket, als van de afwijkingen van de horizontale stromingsrichting heeft opgenomen. Voor dit doel werd formule
(5) door HOOGHOUDT in de volgende vorm gebracht (zie fig. 4):
(hl

+ k1

d)'

- (ho + ~k2 ; 4 ' =NL2
4K

De open leidingen (eventueel drainbuizen) hebben in dwarsdoorsnede een
natte doorsnede welke in vorm gelijk is aan een halve cirkel (eventueel aan een
gehele cirkel), waarvan het middelpunt op dezelfde hoogte ligt als de grens tussen de bovenlaag met doorlategdheid k1 en de onderlaag met doorlatendheid k2.
De stijghoogten hl en ho worden ten opzichte van deze grenslaag gemeten. De
grootheid d heeft evenals bij het homogene pakket de betekenis van dikte van
de laag, in dit geval met doorlatendheid k>, waarin een horizontale stroming
dezelfde weerstand ondervindt als de werkelijke stroming in de tweede laag.
Voor de bepaling van d worden dezelfde tabellen gebruikt als bij het homogene
pakket. HOOGHOUDT
heeft de termen in formule (12) zo samengevatdat men de
formule leest, alsof er in beide lagen een zuiver horizontale stroming is met
voor elke verticale doorsnede een constqnte verhouding tussen de debieten in
de eerste en de tweede laag:
q1 :q2

l/&i (hl+ h2) :kzd

(13)

Bij formule (12) moet tenslotte opgemerkt worden, dat naarmate k1 lage; is,
de stroming in de bovenlaag meer verticaal moet zijn gericht. Omdat hiermede
in (12) geen rekening is gehouden, moet in werkelijkheid de grondwaterspiegel
midden tussen de open leidingen of drainbuizen een bedrag hiNI(ki-N) hoger
liggen dan uit deze formule volgt. Bij lage waarden van k1 kan deze fout zeker
van belang zijn, Bijvoorbeeld zou bij kilN = 3 uit de formule volgen:
hl = 0,40 m, dan moet de juiste waarde 20 centimeter hoger liggen.
Zou men wegens de zeer grote verschillen in doorlatendheid, welke zoals
bekend in eenzelfde pakket kunnen voorkomen, de kleinere verschillen in doorlatendheid buiten beschouwing laten en aannemen dat een indeling in horizontale lagen met een afwisselend goede en slechte doorlatendheid mogelijk is,
dan ligt een uitgebreid toepasbare rekenmethode voor de' hand. In de watervoerende lagen wordt daartoe een horizontale stroming verondersteld evenals
bij homogene pakketten, daarentegen in de semi-permeabele lagen een verticale
stroming. Dit laatste is, voorzover bekend, het eerst toegepast door DE GLEE
bij de stroming naar slanke verticale putten.
Indien in dergelijke gelaagde pakketten onvolkomen drains voorkomen, moet
behalve van de kD-waarden van de grove lagen en van de verticale
men
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weerstanden (c = DIK) van de slechte doorlatende lagen
ook weer van de
radiale weerstanden van de drainerende leidingen gebruik maken. Uit hoeveel
lagen het pakket ook bestaat, bij een theoretische bepaling van de grootte van
de radiale weerstand uit de laagdikten en de doorlatendheden van de verschillende lagen, behoeft slechts het bovenste gedeelte van het pakket in beschouwing genomen te worden. De eerste slecht doorlatende laag, waarvan de bovenkant in diepte ongeveer gelijk ligt met de bodem van de open leidingen of dieper, wordt dan als ondoorlatend beschouwd (zie fig. 5).
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FIG. 5. Ontleding van de symmetrische stroming in een gelaagd pakket naar een open leiding

(a), in een stroming naar een denkbeeldige volkomen drain (b), en de ,,radialemstromingscomponent (c). Voor de berekening van deze radiale stromingscomponent mag
zonder grote fout worden verondersteld, dat de slecht doorlatende laag ondoorlatend
is; de stroming in figuur j c kan dan met dezelfde formule worden berekend als de
stroming in figuur 3c.

FIG. 5. Replacement o f the symmetric flow in a layered aquifer (a) by a flow to. imaginary

perfect drains (b) and the radial component o f the flow (c). For the calcztlation of the
radial component of the flow it nzay be assunzed without large errors that he semipermeable layer is impermeable; the flow in figure 3c may therefore be calculated
witfa the same formula as the flow in figzrre 3c.

Hoewel zich in het bovenste gedeelte van het doorlatende paliket voldoende
variaties kunnen voordoen om op het eerste gezicht al een zeer groot aantal
mogelijkheden te kunnen onderscheiden, is een meer schematische indeling
mogelijk, waaruit een klein aantal standaard-gevallen volgt (zie fig. 6).
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FIG. 6. Schematisch overzicht van verschillende gelaagde pakketten. waarbij is aangegeven
of een drainerende open leiding voor de grondwaterstroming in de diverse lagen als
een volkomen, das wel een onvolkomen drain moet worden beschouwd.

FIG. 6. Schematical representation of the vori~urlayered aquifers. For these is indicated if
the drainage chmnel has to be considered as a perfect drain or as an imperfect
drain for the flow in the layer

Bij een onvolkomen drain, waarvan de bodem in een goed doorlatende hag
ligt, kan voor de bepaling van de radiale weerstand weer gebruik gemaakt
worden yan dezelfde formules als bij een homogene grond. Indien de bodem
van een open leiding in een slecht doorlatende laag ligt, moet de eronder gele-,
gen goed doorlatende laag mede in beschouwing worden genomen. De grootte
van de radiale weerstand kan in een dergelijk geval gevonden worden door
eerst te veronderstellen, dat de natte omtrek van de open leiding een straal heeft
gelijk aan l/a van de dikte van de,eerste laag, a daarbij de radiale weerstand
af te lezen in een voor dit geval samengestelde grafische voorste.ìliing (zie fig. 7).
De juiste waarde van de radiale weerstand kan gevonden worden door de afgelezen waarde te substitueren in de volgende fonnule (r,' = D&):
1 ',,r
k ~ w= kiw'
In (14)
n
r0
Het geval dat HOOGHOUDT
heeft behandeld, is afgebeeld in figuur 6c en
is vooral van belang als de doorlatendheden van de twee lagen piet sterk verbeschouwde de stromingen in beide lagen afzonderschillend zijn. HOOGHOUDT
lijk en beide stromingen als horizontaal. Bij de berekening van de stroming in

+ -

FIG. 7. De radiale weerstand van een open leiding met half cirkelvormige natte omtrek in een
watervoerend pakket, bestaande uit twee lagen met doorlatendheden respectieveliik
kr en k2 en m& dikten Di en D?. Indien
s D1/4 kan de bijbehorende Garde voÖr
kw' onmiddellijk uit de grafiek worden afgelezen. Voor andere waarden van r, moet
vervolgens formule (14) worden gebruikt.

FIG.7. The radial resistance of an open channel with a half-circulm wetted perimeter in an
aquifer consisting of two layers with enneabilities of respectively k1 and h and
thicknesses Di and D2.Zf /Q = D1/4t e cowesponding valzre of kw' can at once be

R

read from the graph. For othe7 values of
fonnula (14).

r0

the valzte of kw' has to be substituted in

de tweede laag zou in plaats van de dikte van de equivalentlaag ook van de
radiale weerstand w gebruik gemaakt kunnen worden.
In alle overige gevallen, waarbij aangenomen mag worden dat -een vervanging van de werkelijke toestand door een gedachte toestand met horizontale en
verticale stromingsrichting is geoorloofd, kunnen formules analoog aan (9)
worden afgeleid. Bijvoorbeeld voor het geval, dat er een slecht doorlatende
laag boven een goed doorlatende laag gevonden wordt:
h1

- h, = NCI f

NL?
8 (k1Di k2D2)

+

+ NLw

Bij nadere beschouwing blijkt, dat onder cl moet worden verstaan het quotiënt

Di*/ki, waarbij Di* de dikte van de eerste laag is midden tussen de open leidingen, maar hoogstens tot een diepte gelijk aan de bodem van deze open leidingen.
Een analoge formule, voor bet geval dat de grond -is samengesteld uit vier
lagen, welke afwisselend goed en slecht doorlatend zijn, met een slechte doorlatendheid in de bovenste laag, kan als volgt geschreven worden:

hl-h,,

= Nci

+ Ncsaza
.
8~

a4,3L2

+ 4a2,3L
tgh a }
+ NLw
Va
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Men kan zich nu afvragen aan welke van deze formules de voorkeur moet
worden gegeven. De aanneming van constante weerstanden is in principe een
benadering. Vooral indien ondiepe lagen oorzaak zijn van het geleidend vermogen voor horizontale stromingen, is het niet toegestaan met constante weerstanden te rekenen wegens de relatief grote variaties in de dikte van de bovenste watervoerende laag.
Bij een constant peil h, in de open leidingen of bij constante hs is er volgens
sommige van de gegeven formules een kwadratisch verband tussen hl en Ni.
Daarentegen bestaat er een lineair verband volgens de formules, welke afgeleid zijn uit de veronderstelling dat alle laagdikten en weerstanden o n a f h d e lijk van N als constant aangenomen mogen worden. De vorm van de grondwaterspiegel zou volgens formule (l) elliptisch moeten zijn. In bepaalde gevallen kan de vorm van de grondwaterspiegel met zeer goede benadering ,echter
elliptisch zijn, zonder dat hieraan een dergelijke formule ten grondslag ligt.
Dit laatste kan alleen het geval zijn in een zeer dun en homogeen pakket; de
radiale weerstand heeft dan weinig betekenis. Formule (3) houdt in dat er een parabolische grondwaterspiegel aangenomen wordt. Bij een constante laagdikte
worden de formules (9) en (15) veel gebruikt en daaruit volgt, dat een parabolische vorm wordt aangenomen; behalve dicht bij de open leidingen, waar de
radiale stromingscomponent een bijzondere afwijking veroorzaakt. Bij relatief
grote radiale weerstanden heeft het praktisch geen zin, voor het midden van
de strook tussen twee open leidingen aan te willen tonen of hier aan de benadering door een parabool, dan wel door een ellips de voorkeur moet worden gegeven.
Gezien het feit, dat het probleem door e& groot aantal parameters be"uiv1oed
wordt, moet verwacht worden dat er geen algemeen geldige oplossing van e e n r
voudige vorm kan zijn. Men zal de beslissing inzake keuze van de drainage-

vergelijking kunnen laten afhangen van de praktische toepasbaarheid ofwel
afgaan op de resultaten van veldmetingen.
In het veld heeft men vrijwel steeds een ongeveer kwadratisch verband gevonden tussen grondwaterstand en afvoer. Dit kan echter verklaard worden,
daar men bij voorkeur onderzoek heeft gedaan naar de ontwatering van kleigrond, waarin men meestal een met de diepte afnemende doorlatendheid heeft
gevonden. Ook formules als (3), (g), (15) en (16) behoeven geen lineair verband
tussen hl en N te geven, als voor D en w op de juiste manier zekere waarden
ingevoerd worden, welke afhankelijk zijn van N. Bovendien zijn er gevallen,
waarbij het peil van de open leiding een niet-lineair verband met de afvoer heeft
en ook hi hiervan de invloed moet ondervinden.
Bij een grondige behandeling van het symmetrische drainageprobleem zou
tenslotte opgemerkt moeten worden dat de toestand in werkelijkheid zelden
stationair is. Dit houdt in, dat feitelijk om te beginnen een statistische bewerking
van meteorologische gegevens nodig zou zijn. Bij alle voorkomende verdelingen
van neerslag en verdamping zou men moeten nagaan, welk verloop van de
grondwaterstand ontstaat bij een gegeven afstand tussen de open leidingen, een
gegeven natte omtrek van deze open leidingen en een gegeven gelaagdheid van
de bodem. Hieruit zou dan volgen, hoe groot in het gegeven geval de kans op
overschrijding van een bepaalde grondwaterstand is.
In de praktijk maakt men gebruik van de ervaring, dat als bij een aangenomen constante overtollige neerslag van 7 m d d a g berekend wordt, welke drainafstand de grondwaterstand niet hoger dan 30 cm onder maaiveld brengt, toepassing van.deze drainafstand een bevredigende ontwatering geeft.
Maakt men vervolgens gebruik van het feit, dat in Nederland de drainbuizen
meestal gelegd worden op diepten variërend van 80 tot 100 cm onder maaiveld,
dan heeft men hiermee twee van de variabelen, welke in alle voorgaande formules voorkomen, al vastgelegd.
Brengt men tenslotte de lineaire formules (3), (g), (15) en (16) in de volgende
vorm:
hl-h,
NW
(17)
waarbij W als de totale weerstand van het drainagesysteem kan worden beschouwd, dan volgt hieruit, dat in de praktijk bij drainage door buizen de totale
weerstand ongeveer 70 tot 100 dagen moet bedragen.

Hoewel in de meeste gevallen de veronderstelling aanvaardbaar is, dat de
grondwaterstroming plaatsvindt tussen equidistante leidingen met constant peil.

gelegen in een gelaagd pakket van constante dikte dat zich in horizontale
richting oneindig ver uitstrekt, kan het soms ook van belang zijn de topografische toestand in rekening te brengen. De aanneming van constante horizontale, verticale en radiale weerstanden geeft het voordeel, dat een systeem aangegeven kan worden, waarmee ook asymmetrische grondwaterstromingenlangs
eenvoudige weg berekend kunnen worden.

RG.S. Sameniltchg van wiTtckeUnge aspmmctri6diestrombgen (c) in & nabij%ad van open

leidingai als lineaire combinatie van een symmetrische stroming (a) en eai doorgaande stroming (b). In de onderhelft van deze figuur is aangegeven hoe, op afsmdcn
> D verwijdad van de o p a leiding, de vorm van de grondwataspiegei kan worden benaderd door lineaire functies.

FIG. 8. Representation of an arbitrmy arymmetric flow (c)m the Y i h i t y of open channels as a
linem combination of a symmetrie flow (a)and a contànuing horkmtal flow (b). In the
lower pari of this figure is indicated how at distances > D from the open channel, the
sturpe of the phreatic swface c m be apploximated by linem fmctions.

In de voorgaande beschouwingen werden de radiale weerstanden nogsalleen
gebruikt bij symmetrische drainage en kon de toestand in de nabijheid van de
open leidingen afgebeeld worden als in figuur 8a. Beschouwt men vervolgens
een doorgaande, vrijwel horizontale stroming (dus geen uitwisseling van water
tussen grond en open leiding, zie fig. 8b), dan is onrniddefijk te zien, dat de
vorm van de grondwaterspiegel met zeer goede benadering voorgesteld kan
worden door een rechte met als vergelijking h = h,
qx/KD. Door de oplossingen voor de symmetrische en voor de doorgaande stroming met geschikte constanten te vermenigvuldigen en vervolgens te superponeren, kan men de oplossing verkrijgen van elke asymmetrische stroming met willekeurige verdeling
van de drie componenten q ~QR, en q, (zie fig. 8c).
In de bovenhelft van deze figuur is aangenomen dat N = 0, wat tot gevoig
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heeft, dat op een afstand groter dan D van de open leidingen de vorm van de
grondwaterspiegel vrijwel lineair is. Het schema in de onderhelft geeft
niet anders dan deze rechte lijnen, voortgezet tot in de verticaal door het
middelpunt van de open leiding. De helling van elk lineair gedeelte volgt uit
q = kD dhldx, de hoogteligging wordt berekend met behulp van de radiale
weerstand; immers steeds geldt: Ahrad= q,w.
Hieruit volgt tevens dat om de grafische voorstellingen in de onderhelft van
deze figuur te verkrijgen, men het betrokken gebied steeds kan vervangen door
het dradenschema afgebeeld in figuur 9.
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FIG..?. Dradenschema voor afleiding van de lineaire functies, welke zijn afgebeeld in de
onderhelft van figuur 8

FIG. 9. Wire scheme for the derivation of the linear functions which are reptesented in the
lower part of figure 8

Bij de beschouwing van een groter gebied, waarin meer dan één open leiding
voorkomt, welke alle in peil en natte omtrek en in onderlinge afstand mogen
verschillen, kan van het voorgestelde principe gebruik gemaakt worden. Indien
de grond homogeen doorlatend is en in het bijzonder als er een slechter doorlatende laag boven een goed doorlatende laag is, kan men een willekeurige topografische toestand als afgebeeld in figuur 10a in rekening brengen met een
dradenschema als afgebeeld in figuur 10b. Er is immers geen bezwaar om aan
het dradenschema uit figuur 9 een willekeurige uitbreiding te geven, mits aan
de volgende twee voorwaarden voldaan wordt. De totale dikte van het watervoerend pakket moet kleiner zijn dan of hoogstens ongeveer gelijk aan de voorkomende kleinste afstand tussen de open leidingen. Als tweede voorwaarde
moet gesteld worden dat aan de oppervlakte geen dunne goed doorlatende laag
voorkomt.
Wordt aan de tweede voorwaarde niet voldaan en neemt men bovendien aan
dat direct onder deze bovenlaag een ondoorlatende afsluiting gevonden wordt,
dan is de oplossing van samengestelde problemen praktisch van geen betekenis,
omdat het effect van de radiale stroming zwak is en de invloed van een afwijkend peil van een of meer open leidingen zich niet ver kan uitstrekken. Indien

FIG. 10. Asymmetrische grondwaterstroming. De peilen van het open water, de radiale weastanden en de afstanden tussen de open leidingen kunnen van geval tot geval vtrschillend zijn. Indien de hoogteverschillen in de grondwaterspiegel relatief klein zijn
of k1 *: h,mag de grootheid kD E klDl+&D2+ . . . als constant worden beschouwd.
a. Afbeelding van het stroomgebied
b. Dradcnschuna ter vervanging van figuur 10a

FIG. 10. AsymmetnC flow o f groundwater. The levels of the open water, the radial resistances
and the distances between the drainage ckannels may be different from case to case.
Z f the dàfferencesin height of the phreotic surface me relatively smal2 or i f k1 (: &, t b
magnitude of kD
klDr
&D2
. may be considered as being constant. +.
a. Cross section of the area
b. Wire scheme replacing figure IOa
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e n de eerste voorwaarde niet voldaan wordt, kan de aangegeven oplossingsmethode gehandhaafd worden als de open leidingen met korte onderlinge afstand gelegen zijn in een dunne slecht doorlatende bovenlaag, waarbij de onderkarrt van deze laag zoveel dieper is gelegen dan de bodem van de open leidingem
en de verhouding van de doorlatendheden zodanig is, dat men deze bovenlaag
grotendeels als oorzaak kanzien van de radiale weèrstkd. Gaat het daarentegen
om een homogeen pakket, waarin de open leidingen op korte onderlinge afstand
van elkaar gelegen zijn, dan is langs deze weg geen bevredigende oplossing te bereiken. Een uitweg kan men dan wel vinden, bijvoorbeeld door van een basisfunctie h(x) gebruik te maken, waarbij onder h(x)verstaan wordt de vorm van
de grondwaterspiegel bij symmetrische toestroming vanuit het oneindige als
slechts één open leiding aanwezig wordt verondersteld. Het superponeren van n
dergelijke functies leidt bij N = O altijd tot een oplossing, maar deze weg is zoveel omslachtiger, dat dit alleen in het laatstgenoemde geval kan worden aanbevolen.

Uitgaande van een dradenschema als afgebeeld in figuur lob moet men een
aantal algebraïsche vergelijkingen van de eerste graad opstellen, waaruit de
stijghoogten in de knooppunten van het schema kunnen worden berekend. Indien
de grond uit een of twee lagen is opgebouwd en N = O wordt gesteld, hebben
deze vergelijkingen de volgende vorm:
kD (hi.1 -hi)
kD
1
-(hi+i -hi) -(ho,i-hi) = O
(1s)

L
i-i

+

Li

+ wi

Bij n open leidingen met gegeven peilen h0,i moet men uit n van deze vergelijkingen n onbekenden hi oplossen. Dit behoeft in principe geen enkele moeilijkheid op te leveren.
Indien N*, wordt het aantal lineaire vergelijkingen twee maal zo groot, daar
in elke strook tussen twee open leidingen twee onbekende coëfficiënten van de
parabolische vergelijking voor de grondwaterspiegel bepaald moeten worden.
De hoeveelheid werk kan in dit geval echter gemakkelijk verminderd worden
door van de volgende kunstgreep gebruik te maken. Men zoekt twee deeloplossingen h' en h", welke respectievelijk voldoen aan N = O en NFO en waarvan
de som voldoet aan de randvoorwaarden, welke opgelegd worden aan de peilen
van de open leidingen of aan de stroomsterkten welke door deze leidingen worden'in- of uitgevoerd.
Voor de tweede deeloplossing wordt de eenvoudigste mogelijkheid gekozen,
dat wil zeggen in elke strook tussen twee open leidingen een symmetrische parabool: alle h/ = O
. De bijbehorende peilen van de open leidingen h,,:' en de
stroomsterkten q," kunnen onmiddellijk berekend worden en zijn respectievelijk
Hierna blijft dus alleen over
gelijk aan 0,5 N (LLlf Li) wi en 0,5 N (L,, fLi).
het zoeken van de eerste deeloplossing uit n lineaire vergelijkingen met N = O
en overige bekende randvoorwaarden.
Bij asymetrische stromingen in een pakket bestaande uit meer dan twee lagen,
kan men van hetzelfde principe gebruik maken. De vergelijkingen worden nauwelijks gecompliceerder. Het aantal v.ergelijkingenneemt echter toe: bij m goed
doorlatende lagen en n open leidingen ontstaan 2m (n-l) vergelijkingen. De
kunstgreep, die bij m = 1 en NfO werd toegepast, gaat bij grotere m niet meer
OP.
7. TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN
VAN DE THEORIE

VOOR ASYMMETRISCHE STRO-

MINGEN

Uit het voorgaande is reeds duidelijk geworden, dat hoewel de voorgestelde
rekenmethode voor asymmetrische toestanden in de praktijk van minder belang
is dan de formules voor symmetrische drainage, toch in een vrij groot aantal
gevallen toepassing van deze rekenmethode mogelijk is.

Een toepassingsmogelijkheid vindt men bijvoorbeeld bij een scheepvaartkanaal met een peil dat afwijkt van het ongestoorde peil van de voor drainage .
aanwezige sloten of rivieren: Verschillende gevallen zijn bekend, in welke men
het vermoeden heeft uitgesproken, dat het lagere peil van een dergelijk kanaal
een zodanige verlaging van de grondwaterstand heeft veroorzaakt, dat schade
aan de groei van de landbouwgewassen in droge zomers zou zijn toegebracht.
Verder kan gewezen worden op het ontwateringsprobleem van de beekdalen
in het zuiden en oosten van Nederland. In de wat hogere ruggen tussen deze
beekdalen vindt men weinig of geen open leidingen. In de beekdalen vindt men
aan weerszijden van de rivier een meer of minder dicht net van slootjes, dat de
afvoer van gedeeltelijk uit het hogere gebied afkomstig grondwater (om die
reden soms ,,kwelwgenoemd) moet verzorgen. In een dergelijk gebied is duidelijk zichtbaar, dat in de zomer de ontwatering alleen door de primaire leidingen
gebeurt, in de winter door primaire en secundaire leidingen. Uit de voorgestelde rekenmethode volgt in eerste benadering als grafisch verband tussen
grondwaterstand en afvoer een éénmaal gebroken rechte lijn; hierbij wordt dan
verondersteld dat bij stijgende grondwaterstand de secundaire leidingen plotseling en tegelijk (overgang van de zomertoestand naar de wintertoestand) tot
de afvoer gaan bijdragen. Door toevallige onregelmatigheden moet dit verband
in de praktijk vrijwel altijd kromlijnig zijn.
Een derde voorbeeld kan men vinden bij twee polders, die met verschillend
peil aan elkaar grenzen. De sloten aan de rand van de hoge polder moeten $.en
relatief sterke wegzijging hebben, welke als relatief sterke kwel ontvangen
wordt door de sloten ,aan de rand van de lage polder.
Bij niet-evenwijdige leidingen kan de voorgestelde rekenmethode niet toegepast worden. Invoering van radiale weerstanden maakt het mogelijk bij vrijwel elke soort van modelonderzoek een zekere vereenvoudiging te bereiken,
omdat men van een driedimensionale op een tweedimensionale (horizontale)
afbeelding kan overgaan.
Ook de relaxatiemethode kan voor de oplossing van grondwaterstromingen
in het horizontale vlak gebruikt worden. Welk netwerk men ook toepast (driehoeken, vierkanten of zeshoeken), men zal steeds trachten het werkelijke tracé.
van de open leidingen te benaderen door gegeven knooppunten op een geschikte
manier met elkaar te verbinden. In deze knooppunten kan men een gewijzigde
differentie-vergelijking analoog aan formule (18) toepassen.
De uiteenzetting van de rekenmethode voor asymmetrische stromingen is gegeven met de bedoeling aan te tonen, dat men bij niet al te ingewikkelde problemen langs een eenvoudige weg, snel en met weinig kosten tot een resultaat kan
komen. Samenvattend kan gezegd worden, dat het gebruik van hD-waarden,

en van radiale en verticale weerstanden hierbij op dezelfde manier gaat als bij de
afleidingen van de formules voor symmetrische drainage. De overzichtelijkheid
die hiermee verkregen wordt, kan dikwijls een verruiming van inzicht geven.
Aanneming van horizontale en verticale stromingsrichtingen en gebruik van
gemiddelde (constante) waarden voor de laagdikten en voor de radiale weerstanden kunnen echter tot gevolg hebben, dat grotere fouten ontstaan dan strikt
genomen nodig is. Bij een herhaling van de berekening kan men dan een betere.
benadering verkrijgen door voor de verschillende weerstanden gecorrigeerde
waarden in te voeren. In sommige gevallen kan een nadere bestudering van een
onderdeel van het stroomgebied gewenst zijn. De praktische ervaring is echter,
dat invoering van kleine correcties weinig betekenis heeft, gezien de veel grotere
fouten welke aan de bepaling van de geo-hydrologische constanten kleven.
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IV. BEPALING VAN DE GEOHYDROLOGISCHE CONSTANTEN
G.P. FELIUS

SUMMARY
DETERMZNATZON OF GEOHYDROLOGICAL CONSTANT8

Modern mathematics are a very strong t001 for the hydrologist to solve
problems of geohydrology. The advance o f mathematica1 theory makes it possàble to handle rather complicaiea? schemes. Using modern computers very
extensive calculations can be carrâed out which - i f handled by handcraft
never could have been dreamt of. T h Same progress has been obtained for the
model investigations; modern theory and equipment make it possible to imitate
more complicated schemes and to measure the phenomena with more accuracy.
ApP1icathr.a of the abovementioned advancements howewer does not always
m e m a more accurate answer to t& problems to be solved. Fm the accuracy of
the answer does not depend on the method to handle the data only, but especially
on the accuracy of the representation of the r e d t 9 by these data (f.i.the geohydrological scheme, permeability, transmissàbility, elasticity and actual porespace). Starting from very rough data one newer c m get a very accurate answer
to the question just by using complicated calculations.

-

The paper +es a birds-eye view of the different methods to fix the geohydrologicizl constants.
The geohydrological constants must represent the properties of the different
layers by a few numbers in a scheme as simple ar possible.
Some methods are especially aimed at the determination of the hydrological
scheme, others at the determinatwn-of the values of the geohydrological constants.
Amongst the methods to detmmine the geohydrological schme are the following.
By borings one can get an impression o f the composition o f the subsoil.
From the differentboring methods the barehole pump @es sufficient accurate
samples (fig. I); the samples gained by methods using drilling mud m e less
attractive.

Also the beuring capacity o f the different layers gives information on the
composition of the subsoil (fig. 2).
From the geophysical investigation methods the electrical resistance method
and the acoustic sounding method are mentioned. The results o f the detennânation o f the electrical resistance o f the groundlayers rnay be interpreted as a
cornposition of the soil of different materials or as a representation of different
salinities o f the water in the pores of the layers.
Acoustic sounding (figs. 3 , 4 , 5 and 6 ) delivers diagrams from which acoustic
discontinuities in the soil can be read. The acoustic discontinuities rnay be cor.
related to discontinuities in the composition o f the subsoil.
The potentials of the ground water in the different layers deliver information
on the pemeability o f deviding (semi-permeable) layers. The Same can be said
for differences in the chemical composition o f the water i n different layers. The
chemical water composition may be investigated by analysing water samples,
OT by the electrical resistance method.
From the methods to fix the values of the geohydrological constants are briefl y mentioned the mathematica1 analysis of natural ground water flow f.;. seepage, flow to polders and construction pits, OT artificial ground water flow f.i.
pumpkg tests.
Analysing natural flow the water balance method is often applicated. As a
special kind of pumping test is mentioned the augerhole method.
The results of al1 these methods are valuable as mean values for the areas
concerned in the analysis. Outside these areas very big deviations rnay occur.
Further impressions of the pemeability rnay be gained from obsem'ng the
velocity o f the ground water by using natural OT artificial tracers. As natural
tracers are mentioned discontinuities o f the chemical composition of the ground
water (salt fresh water frontier) OT the natural active carbon(Cl*).As artificial
tracers rnay be w e d some dye-stuffs OT radio-active materials.
Al1 these methods can give no more than an impression o f the permeability.
Laboratory experiments to determine the permeability o f a layer can be a source
of big mistakes, especially for the semi-permeable layers from which the permeability is mainly detemined by gaps.
Finally the possibility is mentioned to determine the values o f the geohydrologica1 constants by try and m o r method in a model.

-

Geohydrological investigations never deliver very accurate results o f universa1 value. The value of the results depends on the purpose to which they wil1
be applied.
In connection with the global value of the results of the investigations it is

advisable to apply as much methods as possible at one time. Combinatwn of the
different indications might lead to the most appropriate representation of
reality.
Not the mathematica1 and model experimental handling of the data, but his
Knorerledge of the geohyd~ologicalconditions of &e s021 is the bottZe-neck for
the hydrologist in giwing accurate anmers to the questions posed to him.

In de voorgaande bijdragen zijn wiskundige en modelexperimentele methoden behandeld; welke de geohydroloog in staat moeten stellen de gevolgen van
ingrepen in het geohydrologisch regime van een gebied te voorspellen. Deze
methoden berusten geheel op theoretische overwegingen en afleidingen. De
nauwkeurigheid van de uitkomsten van deze bewerkingen kan mede dankzij de
moderne hulpmiddelen (b.v. rekenmachines en meetinstrumentarium) zeer hoog
worden. opgevoerd. Bij de huidige stand van de wetenschap zullen de bewerkingsmethoden in het algemeen dan ook geen moeilijkheden opleveren bij het
oplossen van geohydrologische vraagstukken.
Om op een praktisch geval te kunnen yorden toegepast, moet in de formules
en experimenten de geohydrologische gesteldheid van het betrokken gebied
worden ingevoerd. Deze komt tot uiting in de te hanteren schematisering en in
de aan te houden waarden voor de geohydrologische constanten. De nauwhurigheid waarmede deze gegevens de werkelijkheid representeren is bepalend
voor de praktische waarde van de uitkomsten van de bewerkingsmethoden.
Wordt nl. bij de toepassing van deze methoden uitgegaan van een globale
weergave van de werke1ijkheid;dan zijn zeer nauwkeurige uitkomsten slechts
schijn, Zij hebben immers betrekking op een grondgesteldheid, die door de
keuze van het schema en van de waarden voor de geohydrologische constanten
slechts een benadering geeft van de werkelijkheid. De uitkomsten van wiskundige en experimentele bewerkingen kunnen voor dit (veronderstelde)geval dan
ook niet meer dan een benadering van de werkelijkheid opleveren. Het is derhalve zaak een zo goed mogelijke aansluiting van de berekeningen en de experimenten aan de werkelijkheid te zoeken. Daartoe zal in het algemeen aan de
berekeningen of de experimenten een onderzoek naar de geohydrologische gesteldheid van het betrokken gebied voorafgaan.
Het hiernavolgende zal worden gewijd aan dit onderzoek en de resultaten
welke hiermede kunnen worden bereikt.
/

L

Het geohydrologischeonderzoek zal gericht zijn op het zo goed (nauwkeurig)
mogelijk bepalen van:

a. de geohydrologische opbouw van de ondergrond, met name de ligging en
afmetingen van watervoerende en moeilijk waterdoorlatende lagen, en
b. de waarden van de geohydrologische constanten. Als zodanig kunnen worden genoemd: de doorlatendbeid in horizontale richting van de watervoerende lagen; de doorlatendheid in verticale richting van de moeilijk waterdoorlatende lagen; de bergingsfactor welke betrekking heeft op de berging
bij grondwaterstandsveranderingen en de elasticiteitscoëfficiënt welke betrekking heeft op de berging bij drukveranderingen.
Het onderzoek moet als uitkomst opleveren: een zo eenvoudig mogelijk schema
met de eigenschappen van elke daarin voorkomende laag uitgedrukt in enkele
getallen.
Bij het onderzoek kunnen verschillende werkwijzen worden toegepast. Zonder daarbij aanspraak op volledigheid te maken, zullen hierna een aantal van
deze werkwijzen worden genoemd.

Hoewel een scherpe scheiding niet mogelijk is kunnen de onderzoekingsmethoden globaal worden verdeeld in:
ie. methoden gericht op de bepaling van het geohydrologisch profiel (schema)
zowel in horizontale als in verticale zin, en
Ze. methoden gericht op de bepaling van de waarden van de geohydrologische

constanten.

Tot de eerstgenoemde groep kunnen de volgende werkwijzen worden gerekend.
a. Geologische pro fielbeschriiving
Uit de lithologische beschrijving van de aan boringen onttrokken grondmonsters wordt direct een indruk van het voorkomen van watervoerende en slecht
waterdoorlatende lagen in de ondergrond verkregen. Van de verschillende boormethoden (pulsen, spoelen en het nemen van z.g. ongeroerde grondmonsters)
komt het pulsen het meeste voor. Met inachtneming van de onvolkomenheden
(o.a. menging van grondsoorten ter plaatse van scheidingen) levert deze werkwijze voldoende nauwkeurige gegevens.

De meer nauwkeurige methode van het nemen van z.g. ongeroerde grondmonsters levert vele en vaak onoverkomelijke moeilijkheden op, b.v. bij het bemonsteren van zeer slappe en niet samenhangende grondlagen en lagen op
grote diepte.
Bij de met gebruikmaking van een spoeling verrichte boringen worden de
doorboorde grondlagen verspoeld. De aldus verkregen monsters geven in het
algemeen een te globale aanwijzing voor de verkenning van een onbekende
grondslag.

FIG. 1. Geologisch profiel
FIG. 1. Geofogical profile
zand = sand
klei = c2ay
veen = peut

'

Grondboringen' zijn steekproeven uit het te onderzoeken grondmassief (zie
fig. 1). Stratigrafische beschrijving van de in de boringen aangetroffen grondlagen maakt correlatie van de boringen onderling mogelijk. De met behulp van
boorgegevens getekende geologische profielen geven
afhankelijk van het
aantal boringen en de gecomplicSrdheid van de opbouw van de grond
een
meer of minder gedetailleerd beeld van het voorkomen en de verbreiding van
de verschillende grondlagen.

-

-

Sonderingen verricht ter verkenning van de draagkracht van de grond geven
indirecte aanwijzingen over de opbouw van de ondergrond, omdat de weinig
draagkrachtige lagen in het algemeen bestaan uit klei of veen, terwijl de lagen
met goede draagkracht meestal zandlagen zijn (zie fig. 2).

FIG.2. Geologie en draagkracht
FIG. 2. Geology and hearing capacity

Inlichtingen over de geologische gesteldheid van de ondergrond kunnen ook
worden verkregen door toepassing van geofysisch onderzoek. Van deze uitgebreide groep van werkwijzen,waartoe o.a. de gravimetrische, de geomagnetische,
de seismische, de geothermische en de radiometrische methoden behoren, komen
voorlopig slechts bepaalde geo-elektrische en de recent ontwikkelde geosonische
werkwijzen in aanmerking voor de bij geohydrologisch onderzoek betrokken
grondlagen. Hiervan zijn de geo-elektrische het belangrijkst.
Het g e o - e l e k t r i s c h onderzoek is gericht op het bepalen van de weerstand van de verschillende in de ondergrond aanwezige lagen.tegen de stroming

van elektriciteit. De weerstand van een grondlaag tegen de stroming van elektriciteit wordt bepaal$ door de aard van de grondlaag (zand, klei enz.) m de inhoud van de poriën (b.v. zoet, brak of zout water). De elektrische weerstandsmetingen kunnen worden verricht met behulp van een meetopstelling op het maaiveld of door het laten zakken van een meetopstelling in een onverbuisd boorgat.
De laatste methode wordt voor kleinere diepten ook uitgevoerd zonder boorgat,
nl. door de meetopstelling in de g o n d te drijven door heien. Het geo-elektrisch
bodemonderzoek is onderwerp geweest van de 14e Technische Bijeenkomst*;
derhalve wordt hier niet nader op deze methode ingegaan.
Bij de interpretatie van de uitkomsten van de elektrische weerstandsmetingen
wordt een verband gezocht tussen de gemeten weerstanden en de aard van de

FIG. 3. Geosonisch onderzoek
FIG. 3. Acoustic sounding method
A = sleepboot = tug-bout
B = meetvaartuig = measuring-bout
C = zender = transmitter
D
ontvanger recmer
E = generator = generator
F = instrumentenkabine =: cabin of instruments
G = kabel voor geleiding van signaal = cable for conducting of signa1
H = kabel voor geleiding van echo = cable for conducting of echo
P
-
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Versl. Meded. Comm. Hydrol. Onderz. T.N.O. No. 2, 's-Gravenhage, 1955
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grond en/of de inhoud van de poriën. In verband met de invloed van verschillende factoren op de te meten weerstand, vereist de interpretatie grote ervaring. De resultaten dienen gezien te worden als aanwijzingen.
Bij g e o s o n i s c h o n d e r z o e k worden geluidstrillingen uitgezonden en de
weerkaatsing ervan opgevangen; enigszins als bij het echolood. De trillingen zijn
echter van een zodanige frequentie en energie dat zij in de grond doordringen
(zie fig. 3). De trillingen ontmoeten op hun weg door de grond niveau's waarop
temgkaatshg plaatsvindt, dus acoustische discontinuïteiten. Deze niveau's blijken overeen te komen met contrasten in de samenstelling van de grond (b.v. de
overgang klei-zand of fijn zand-grof zand).
In verband met de problemen welke de overbrenging van de trillingen van
de zender op de grond met zich mee brengt, komt deze werkwijze voorlopig
slechts voor toepassing onder water in aanmerking.
De zeer gecompliceerde apparatuur is opgesteld op een vaartuig. De trillingen
worden opgewekt door een over de bodem van het water voortgetrokken zender;
de teruggekaatste energie wordt opgevangen door een op enige afstand van het
schip door het water slepende ontvanger. Al varende worden continu opnemingen verricht (zie fig. 4).

FIG.4.

Meetvaartuig voor geosonische opnemingen op het IJsselmeer

FIG. 4. Measuring-bout

for acoustic sounding stcrvey on Lake IJssel

Be geproduceerde diagrammen vertonen enige gelijkenis met een echoloodvereist een grote
diagram (zie fig. 5); De interpretatie van deze diagra
ervaring. Voorts zijn daarbij gegevens van de ondergronb (b.v. boringen) nodig
om de geosonische profiejen te kunnen ijken. De gegevens dragen het karakter
van aanwijzingen.

FIG. 5. Geosonisch diagram (boven) met interpretatie (onder)
FIG. 5. Acoustic dkgram (above) with inte@retation (below)

De toepassing van de methode wordt bemoeilijk of zelfs opmogelijk
door in de bodem aanwezige vrije gassen.
sche vooral gelegen
Wet belang van de methode is everïals van de geo-el
in de mogelijkheid, bij het onderzoek naar lagen op grote diepte (100 à 250 m)
op kostbare boringen te besparen.
De N.V. Billiton Mij., welke deze methode in Indonesië met succes heeft toegepast ten behoeve van de tinwinning, heeft in smenwerking met de Dienst
der Zuiderzeewerken op het IJsselmeer een onderzoek verricht naar de mogelijkheden, deze methode in ons land toe te passen voor geohydrologische doeleinden. Daarbij zijn in het bijzonder in de gebieden met slappe (kleiige) bovenlagen moeilijkheden ondervonden. In de gebieden met zandige bovenlagen zijn
belangwefirnde resultaten bereikt (zie fig. 6).

.

FIG. 6. Geosonisch profiel, opgenomen op het IJsselmeer nabij Enkhuizen (lengte van het
profiel: I3 km)

FIG. 6. Acowtic profile taken at Lake Z]sseI near Enkhzcizen (length o f the profile: 8 miles)

b.

Hydrologische profielbeschrijving

Bestudering van de stgghoogte van het water in de verschillende lagen van
het te onderzoeken grondcomplex kan leiden tot conclusies ten aanzien van de
waterdoorlatendheid van bepaalde grondlagen, dus ten aanzien van de betekenis van deze lagen voor de schematisering van de ondergrond. In het bijzonder
geldt dit voor de slecht waterdoorlatende lagen.. Naarmate het ter beschikking
staande overzicht van de stijghoogten een duidelijker beeld voor'een groter gebied weergeeft, kunnen deze conclusies met meer zekerheid worden getrokken.
Het voorkomen van verschillen in de chemische samenstelling van het grondwater in twee verschillende grondlagen vormt een aanwijzing voor de aanwezigheid van een slecht waterdoorlatende laag tussen de beide eerstgenoemde
lagen.
De chemische samenstelling van het grondwater kan worden onderzocht aan
monsters water, ontleend aan waarnemingsputten met filters in de te onderzoeken grondlagen. Deze wijze van onderzoeken geeft steekproefgewijs inlichtingen. Reeds eerder is vermeld dat door de intetpretatie van de uitkomsten van
geo-elektrisch onderzoek inlichting kan worden verkregen over de samenstelling van het water in de poriën, nl. de hoeveelheid in het grondwater opgeloste
stoffen. Aangezien onder de in het grondwater opgeloste stoffen
vooral bij
de hogere gehalten de chloriden verreweg de overwegende hoeveelheid vormen, kunnen de uitkomsten van het geo-elektrisch onderzoek worden geïnterpreteerd als bepalingen van het chloridegehalte van het grondwater.
Vermeldenswaard is voorts een in Israël toegepaste wijze van bepaling van
het chloridegehalte van het grondwater in situ. Daarbij wordt in een waarnemingsput voorzien van een filter over de volle hoogte van de watervoerende lagen een sonde voorzien van twee elektroden neergelaten. Tijdens het zakken van
het z.g. salinity log wordt de elektrische weerstand van het water in de waarne-

-
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mingsput gemeten. Deze weerstand is een maat voor het chloridegehalte van
het grondwater. Deze methode is bijzonder aantrekkelijk voor de nauwkeurige
bepaling van de diepte van een scherpe overgang van zoet naar zout water
(zoetwater-lens).

Tot de tweede groep kunnen de volgende methoden ter liepaling van de geohydrologische constanten worden gerekend.
c.

'

Bestudering van stroomvelden

De mathematische analyse van stroomvelden levert uitkomsten voor de geohydrologische constanten. De stroomvelden kunnen zowel bestaande (natuurlijke stromingen, polders, bouwputten, zandwinningen enz.) als doelmatig opgewekte zijn (pompproeven).
De doorlatendheid (kD)
van een watervoerende laag waarin een grondwateistroming aanwezig is, kan worden berekend uit het verhang waaronder de stroming plaatsvindt en het debiet. Het verhang van de stroming volgt uit de stijghoogtewaamemingen. Het debiet van de stroming kan soms worden bepaald
door voor het betrokken gebied een w a t e r b a l a n s op te stellen. Moeilijk te
bepalen termen in zulk een baalns zijn de evapotranspiratie en de bergingverandering. Door de waterbalans op te stellen voor een periode met geringe %vapotranspiratie (voor ons land december tot en met februari) wordt de invloed
van deze term gering, terwijl dan ook in het algemeen de bergingsverandering
klein is.
De weerstand tegen doorstroming van water (c) van een scheidende laag in
de ondergrond kan worden berekend uit de doorstromende hoeveelheid water
en het potentiaalverval over deze laag.
Bepaalde stroomvelden kunnen ook worden geanalyseerd door toepassing van
de voor het betreffende schema geldende formules. Deze werkwijze kan vaak
met succes worden toegepast op de stroming naar polders, bouwputten, zandwinningen en getijstromingen.
Kunstmatig worden stroomveld& opgewekt door p o m p p r o e v e n. Hierbij
wordt aan een pompput of een groep pompputten gedurende enige tijd een zo
constant mogelijke hoeveelheid water onttrokken en het daarbij behorende
stroomveld opgemeten.
Als een speciale vorm van de pompproef kan worden beschouwd de z.g.
b o o r g a t m e t h o d e. Hierbij wordt in een ondiep open boorgat een waterstandsverlaging teweeggebracht en vervolgens de snelheid van stijging van het

-
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waterniveau in de put waargenomen. Deze werkwijze levert gegevens over de
doorlatendheid van de bovenste grondlagen.
Op soortgelijke wijze werkt een door het Laboratorium voor Grondmechanica
ontwikkelde methode voor de b e p a l i n g v a n d e d o o r l a t e n d h e i d i n situ
van slecht waterdoorlatende grondlagen, waarbij via een in de grond gebracht
filter een kleine hoeveelheid water aan de grond wordt onttrokken. De snelheid
van toestroming is een maat voor de doorlatendheid.
De uitkomsten van de studies van stroomvelden gelden voor de bij de beschouwde stroomvelden betrokken gebieden. Naarmate de beschouwde stroming een groter gebied inneemt, gelden de uitkomsten als gemiddelden
voor .een groter gebied. De laatstgenoemde methoden (boorgatmethode en
de doorlatendheidsmeting in situ) geven als uitkomsten doorlatendheidscoëfficiënten voor de naaste omgeving van het boorgat en het filter; het zijn derhalve steekproeven. De uitkomsten van de (gewone) pompproeven gelden - afhankelijk van de onttrokken hoeveelheid water en de grondgesteldheid - voor
een groter, overigens nog beperkt gebied. De natuurlijke stromingen hebben in
het algemeen betrekking op grotere gebieden, zodat ook de uitkomsten van de
analyse ervan als gemiddelden voor grotere gebieden kunnen gelden.
Met de formule v = k i (wet van DARCY)
kan de doorlatendheidscoëfficiëntk
worden berekend, als het verhang i en de z.g. darcysnelheid of filtersnelheid v
(debiet per eenheid van doorsnede) bekend zijn. Een indruk van de darcysnelheid van het grondwater kan worden verkregen uit de stroomsnelheid van het
grondwater en uit het werkzame poriëngehalte. De schatting van het werkzame poriëngehalte is een bijzonder moeilijke zaak. De stroomsnelheid kan op
verschillende manieren worden bepaald.
Allereerst kan deze worden gemeten door de verplaatsing van een hoeveelhied h e r k e n b a a r (gemerkt) w a t e r te observeren. De contrasterende eigenschap van het herkenbare water kan natuurlijk of kunstmatig zijn.
Een natuurlijk contrast bestaat b.v. bij het infiltreren van zout of brak water
in een grondlaag gevuld met zoet water of bij het uitdrijven van zout of brak
water uit een grondlaag door zoet water. De natuurlijke radioactiviteit van het
grondwater biedt ook mogelijkheden. De radioactiviteit van de atmosfeer wordt
door neerslag meegedeeld aan het grondwater. Perioden van hoge radioactiviteit in de atmosfeer, welke o.a. veroorzaakt kunnen worden door kern-explosies,
zijn derhalve terug te vinden in het grondwater.
Door toevoeging van bepaalde stoffen aan het grondwater kan kunstmatig
een hoeveelheid ervan worden gemerkt. Dit kan b.v. geschieden door het injecteren van zout water, een kleurstof (fluoresceïne) of radioactief materiaal. Ten
aanzien van de toepasing van radioactieve stoffen dient te worden opgemerkt,

dat in verband met de aan de toepassing van deze stoffen verbonden gevaren
slechts die met korte halveringstijden in aanmerking komen. Deze voorwaarde
maakt deze stoffen als tracers minder aantrekkelijk.
Be voortschrijding van de contrasten kan worden gevolgd door periodiek
onderzoek van aan doelmatig geplaatste waarnemingsputten ontleende monsters water.
Dit terrein ligt overigens vol voetangels en Memmen. Zo kunnen door de
toevoegingen wijzigingen in de ionenbalans van het grondwater teweeg worden
gebracht, welke het bereiken van het gestelde doel kunnen belemmeren.
De stroomsnelheid van het grondwater kan ook worden afgeleid uit de ouderdom van het grondwater en de door dit water door de grond afgelegde weg.
. De o u d e r d o m s b e p a l i n g van grondwater is mogelijk door toepassing van
de z.g. C-14 (koolstof 14) methode op monsters water. Deze toepassing van de
C-l4 methode is in Duitsland ontwikkeld door MUNNICHen VOGEL.
Ten aanzien
van deze werkwijze kan het volgende worden vermeld. In de lucht komen koolstofatomen met verschillende atoomgewichten voor, o.a. C-l3 (koolstof 12) met
atoomgewicht 12 en (2-14 met atoomgewicht 14. De CW14onktaat uit andere
elementen door inwerking van kosmische straling. De radioactive C-l4 valt
weer uiteen, waarbij stabiel C-U ontstaat. De omzethg van C-14 in C-S gaat
ook in de koolstofverbindingen ongestoord voort. De z.g. halveringstijd van C-14,
d.i. de tijd nodig om een bepaalde hoeveelheid C-l4 te doen afnemen tot de helft
van die hoeveelheid, bedraagt 5580 jaar. Uitgangspunt van de methode is de
veronderstelling dat de verhouding van de hoeveelheden C-u en 6-14
in de atmosfeer steeds dezelfde is geweest. Plantaardige dierlijke organismen nemen regelmatig koolstof uit de lucht op. De opgenomen koolstof wordt voortdurend uitgewisseld tegen nieuwe koolstof; daarom is in
dit levende materiaal de verhouding C-12/C-l4 gelijk aan die k de lucht.
Na afsterven van het organisme houdt de uitwiselkg op en daarna zal
de hoeveelheid C-l4 door uiteenvallen steeds verder afnemen. De koolstof in recent grondwater is in hoofdzaak afkomstig van lwende en afgestorven organismen (humus). Uit de ervaring van de eerder genoemde onderzoekers is gebleken, dat de verhouding C-l2IC-l4 voor recent grondwater vrijwel constant is. Wanneer verder geen toevoeging van koolstof van andere herkomst plaatsvindt, kan uit het C-l4 gehalte van een monster water de ouderdom
worden afgeleid. Daar de hoeveelheid C-l4 maar Hein is, komt deze methode in
aanmerking voor leeftijden tot 50.000 jaar. Toevoeging van vreemde koolstof
tijdens het verblijf in de grond geeft complicaties, hoewel de invloed daarvan.
- blijkens ervaring - niet groot is. Aanwijzingen hierover kunnen bovendien
worden verkregen door de bepaling van het gehalte aan een derde koolstofiso-

toop, nl. C-IS. Door de Dienst Zuiderzeewerken wordt toepassing van deze
methode overwogen voor het onderzoek van de grondwaterstroming in diepe
grondlagen onder de Eemvallei en Zuidelijk Flevoland; enkele oriënterende
metingen zijn verricht. De door het water afgelegde weg moet worden afgeleid
uit de hydrologische historie.
Het is duidelijk dat de met behulp van stroomsnelheidsbepalingen gevonden
waarde voor de doorlatendheidscoëfficiëntniet meer dan een aanwijzing vormt.
d.

Laboratoriumonderzoek aan grondmonsters

Met behulp van empirische formules kan uit de zeefkromme van zand de doorlatendheidscoëfficiënt worden berekend. Uiteraard is de waarde van dit gegeven zeer twijfelachtig, aangezien de pakkingsdichtheid in deze bepaling niet in
aanmerking wordt genomen.
Experimentele bepaling van de doorlatendheidscoëfficiënt geschiedt in het
laboratorium voor zanden in het algemeen aan geroerde monsters van deze
lagen door doorstromingsproeven. De uitkomsten zijn sterk afhankelijk van de
pakkingsdichtheid van het monster in de proefopstelling. Meestal geschiedt de
bepaling dan ook bij twee verschillende pakkingen, nl. zo los mogelijk en zo
dicht mogelijk. Hierdoor wordt het gebied begrensd, waarbinnen de gezochte
doorlatendheid is gelegen.
De doorlatendheid van samenhangende en soms ook van niet samenhangende
grondlagen wordt in het laboratorium bepaald aan ongeroerde monsters van
deze grondlagen. Hierbij rijst de vraag in hoeverre een monster ongeroerd kan
worden verkregen. Bij het hanteren van de uitkomsten van dit onderzoek dient
te worden bedacht, dat de doorlatendheid van een slecht waterdoorlatende laag
sterk beïnvloed kan worden door openingen in deze laag.
Ten aanzien van alle genoemde laboratoriumonderzoekingen aan grondmonsters geldt de opmerking dat deze slechts steekproeven zijn.
e.

Modelonderzoek

Met een model kan zolang worden geëxperimenteerd tot een zo getrouw mogelijke weergave van het nagebootste stroomveld wordt verkregen. De alsdan
in het model ingevoerde schematisering en waarden voor de geohydrologische
constanten zijn de resultaten van het modelonderzoek ter bepaling van die
grootheden. De uitkomsten gelden als gemiddelden over het bij het onderzoek
betrokken gebied.

Het door een betrekkelijk eenvoudig schema en enkele constannen weer te
geven object (de grond) is een gegeven, dat onder naar tijd en plaats zeer verSchillende natuurlijke omstandigheden is ontstaan. De diverse in de grond aanwezige lagen kunnen op zeer verschillende wijzen zijn afgezet. De opbouw, de
afwisselingen de verbreiding van de verschillende watervoerende en slecht waterdoorlatende lagen kunnen bijzonder grillig zijn. De waterdoorlatendheid van
de grond kan van plaats tot plaats varieren. Het behoeft dan ook geen betoog
dat het weergeven van dit gegeven in een eenvoudig schema met enkele getallen slechts een benadering van de werkelijkheid kan zijn.
De voor de bepaling van het te hanteren schema ter beschikking staande onderzoekingsmethoden (boringen, sonderingen, geofysisch onderzoek, onderzoek
van de chemische samenstelling van het grondwater, stijghoogten) kunnen elk
afzonderlijk geen volledig overzicht van de geohydrologische gesteldheid van
de ondergrond opleveren. Zij geven aanwijzingen welke bijdragen tot het krijgen van het gewenste -overzicht.
Hetzelfde kan ten aanzien van verschillende methoden ter bepaling van de
geohydrologischeconstanten (doorlatendheidscoëfficiëntbepaliiguit de stroomworden gezegd.
snelheid van het grondwater en uit laboratoriumexpcrim~ten)
E&- dichtere benadering wordt verkregen door de analyse van natuurlijke
of kunstmatige stroomvelden met behulp van mathematische bewerkingen of
modelexperimenten. Daarbij dient echter te worden bedacht, dat de .analyse
van een stroomveld nauwkeuriger kan geschieden naarmate de opbouw van de
grond eenvoudiger is en het te hanteren schema beter daarbij aansluit. De uitkomsten der verschillende werkwijzen gelden als gemiddelden voor het bij de
beschouwde stroming betrokken gebied. Zowel binnen als buiten dit gebied
kunnen en zullen waarschijnlijk plaatselijk waarden voorkomen, welke belangrijk van dit gemiddelde afwijken. Toepassing van de voor een bepaald gebied
gevonden geohydrologische constanten voor een stroomveld dat slechts een deel
van dit gebied inneemt, of in het tegenovergestelde geval de grenzen van dit gebied in belangrijke mate overschrijdt, brengt risico's met zich mee. Er dient in
deze gevallen rekening te worden gehouden met grote tot zeer grote afwijkingen van de werkelijkheid.

Geohydrologisch onderzoek levert geen ,exacte algemeen toepasbare uitkomsten op voor de geohydrologische constanten. De waarde van de uitkomsten
hangt af van het doel waarvoor -zijworden gebruikt. In verband hiermede dient

de omvang van het bij het onderzoek betrokken stroomveld van dezelfde grootte-orde te zijn als de toekomstige stroming.
Met het-oog op het globale karakter (aanwijzingen) van de uitkomsten van
het geohydrologisch onderzoek verdient het aanbeveling zo veel mogelijk verschillende methoden naast elkaar toe te passen. Door combinatie van de aldus
verkregen aanwijzingen wordt een zo doelmatig mogelijk schema verkregen.
En tenslotte: niet de hem ter beschikking staande wiskundige en modelexperimentele bewerkingsmethoden, maar zijn kennis van de geohydrologische gesteldheid van de ondergrond beperkt de hedendaagse hydroloog in zijn streven
de hem voorgelegde vraagstukken met grote nauwkeurigheid op te lossen.
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