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Grondwatermodel voor simulatie van
overexploitatie-effecten in de afgeslo-
ten aquifers onder de Boom aquitard

Met de financiële steun van NIRAS/ONDRAF voert het Studiecentrum voor Kernenergie te Mol in het
kader van performantiestudies voor de eventuele geologische berging van hoog radioactief afval o.a.
hydrogeologische studies uit. Daarbij is de hydrogeologische modellering op regionale schaal één van de
sleutelelementen. Binnen dit project wordt een nieuw transiënt model ontwikkeld voor de modellering van
overexploitatie-effecten op de diepe watervoerende lagen onder de Boom aquitard.
Aangezien deze overexploitatie een grootschalig probleem is, strekt het model zich over een grote oppervlakte
uit. Bijkomend is er over de diepe lagen in het algemeen en de erin plaatgrijpende langetermijn pompingen
in het bijzonder sowieso al relatief weinig data beschikbaar, waardoor er meerdere vereenvoudigingen in het
model gebruikt (moeten) worden. Omwille van deze vereenvoudigingen zijn niet alle in piëzometers gemeten
waterpeilen even accuraat gereproduceerd, doch de algemene trends konden wel gereproduceerd worden.
Ondanks deze tekortkomingen is dit transiënt model toch een bruikbaar instrument dat gebruikt kan worden
met het oog op verdere analyses.
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Inleiding

Met de financiële steun van de nationale instel-
ling NIRAS/ONDRAF voert het Studiecentrum voor
Kernenergie te Mol performantiestudies uit in het
kader van de eventuele geologische berging van
hoog radioactief afval. Daarbij is de hydro-
geologische modellering op regionale schaal één
van de sleutelelementen.
In het kader van de hydrogeologische modellering
van de omgeving van de mogelijke berging in de
Boomse Klei werd een regionaal model opge-
steld. Met dit model, hetgene zich uitstrekt over
het noordoosten van België, kan de grondwater-
stroming in de aquifers boven en onder de Boom
aquitard gesimuleerd worden. Een recente her-
ziening van dit model (Gedeon en Wemaere,
2003) heeft aangetoond dat, alhoewel de
hydrogeologische stijghoogtes in de aquifers bo-
ven de Boom aquitard in een dynamisch even-

wicht zijn, de afgesloten aquifers onder de Boom
aquitard constant dalen als gevolg van langdu-
rige pompingen die niet in evenwicht zijn met de
parallelle aanvulling (voeding) van deze aquifers
met grondwater (Figuur 1).

Om dit onevenwicht in de afgesloten aquifers
onder de Boom aquitard te kunnen karakterise-
ren en de gevolgen ervan te kunnen inschatten,
werd een nieuw en specifiek daartoe ontwikkeld
model opgebouwd, namelijk het diepe aquifers
model (DAP).

Opbouw van het diepe aquifers model

Zoals eerder reeds aangehaald zijn er door een
gebrek aan reële meetgegevens een aantal ver-
onderstellingen moeten gebeuren. In verband met
de opbouw van het diepe aquifer model (DAP) is

Figuur 1: Grondwaterpeilen op SCK piëzometers tonen een dynamisch evenwicht van het grondwaterpeil in de aquifer boven de Boom
aquitard (Zand van Mol) en een constant dalend grondwaterpeil in de aquifers onder de Boom aquitard (Ruisbroek-Berg aquifer en
zanden van Lede en Brussel) aan.
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de belangrijkste veronderstelling dat in de afge-
sloten en onder de Boom aquitard liggende
aquifers (Oligoceen aquifersysteem en Ledo-
Brusseliaan aquifersysteem) een onevenwicht be-
staat tussen de opgepompte grondwater-
hoeveelheden en de aanvullende hoeveelheden
grondwater (voeding) die vanuit de bovenste de-
len van de betrokken aquifers komen. Daarom
bevat het DAP alleen de afgesloten delen van het
Oligoceen en het Ledo-Brusseliaan aquifer-
systeem, tezamen met de tussenliggende Asse klei
(Figuur 2) .

Het contact tussen de afgesloten (gemodelleerde)
delen van de aquifers en de hoger liggende de-
len van de aquifers wordt gesimuleerd met be-
hulp van randvoorwaarden waar tijdsinvariante
grondwaterpeilen waren opgelegd, t.t.z. grond-
waterpeilen die gemodelleerd werden met het
regionaal model.
Om alle belangrijke pompputten die in de diepe
aquifers geplaatst zijn te kunnen modelleren, strekt
het DAP model zich over een grote oppervlakte
uit en bestrijkt het nagenoeg alle Vlaamse pro-
vincies (Figuur 3).

Figuur 2: Schets van het DAP model, waarmee enkel de grondwaterbewegingen in de afgesloten aquifers onder de Boom aquitard
gesimuleerd worden

Figuur 3: Omvang van het DAP model
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In de verticale richting is het model verdeeld in
vijf lagen:
1.Mioceen aquifersysteem dient alleen als

een contact tussen het regionaal en het DAP
model. In deze laag worden de randvoorwaar-
den van vaste tijdsinvariante grondwaterpeilen
gebruikt, dewelke met behulp van het regio-
naal model berekend werden.

2.Boom aquitard is inbegrepen om de isola-
tie tussen de aquifers boven en onder de
Boomse Klei te kunnen simuleren. De doorlaat-
baarheid van deze laag is constant veronder-
steld en bedraagt respectievelijk 4.2´10-11 m/s
in de horizontale en 4.6´10-12 m/s in de verti-
cale richting. Deze waarden zijn afgeleid uit
meerdere sitekarakterisatiecampagnes die op
diverse schalen, gaande van enkele centime-
ters tot 20 meters) uitgevoerd werden (Wemaere
en Marivoet, 1997).

3.Oligoceen aquifersysteem     is gesimuleerd
als een complex van verschillende lagen. Het
effect van die complexiteit is ondergebracht in
de verticale anisotropie in de doorlaatbaarheid
van deze aquifer.

4.Asse Klei (Bartoon aquitard systeem) scheidt
de twee gesimuleerde aquifers (Oligoceen en
Ledo-Brusseliaan aquifersystemen). Omwille
van een gebrek aan data met betrekking tot de
geometrie van deze laag, wordt een constante
dikte van tien meter verondersteld.

5.Ledo-Brusseliaan aquifersysteem     is de meest
doorlatende laag onder de Boom aquitard en
daarom bevinden de meeste pompputten zich
in deze aquifer.

In functie van de diepte en omwille van de al-
maar toenemende druk die door de boven-
liggende strata uitgeoefend wordt, wordt een
steeds kleiner wordende waarde van de
hydraulische doorlaatbaarheid verondersteld
voor het Oligoceen aquifersysteem en Ledo-
Brusseliaan aquifersysteem. Om deze eigenschap
in het model te kunnen inbrengen, wordt
de hydraulische doorlaatbaarheid berekend als
KDiepte = KMaaiveld 10- ld (Anderman and Hill,
2003). In deze formule staat K voor de hy-
draulische doorlaatbaarheid, l voor een van de
diepte afhankelijke coëfficiënt en d voor de diepte.
Voor beide lagen werd er zowel een beginwaarde
(waarde dicht bij maaiveld) alsook een diepte af-
hankelijke coëfficiënt gebruikt.

De tijdschaal van het DAP model kan verdeeld
worden in drie perioden:
1.Initiële stand van de diepe afgesloten aquifers:

1950. De grondwaterpeilen zijn in een even-
wicht met de randvoorwaarden en er is geen
effect van pompingen merkbaar.

2.Niet waargenomen effecten van pompingen:
1950-1985. Hoewel er intensieve pompingen
gestart zijn, bestaan er geen waarnemingen van
het grondwaterpeil die gebruikt kunnen wor-
den om de gesimuleerde effecten ervan te veri-
fiëren.

3.Waargenomen effecten van pompingen: 1985-
2000. Tijdens deze periode beschikt men over
relatief goede informatie met betrekking tot
pompingen en grondwaterpeilen.

Hoewel de laatste periode met goede data slechts
15 van de in totaal 50 gesimuleerde jaren om-
vat, is de periode 1950-1985 nodig om de pei-
len naar de in 1985 waargenomen waarden te
brengen.
De pompdata voor het model werden grotendeels
ontleend aan de databanken van de Vlaamse
Milieu Maatschappij, dewelke verder aangevuld
werden met door de industrie aangereikte data.
Voor gegevens omtrent het grondwaterpeil werd
beroep gedaan op eigen waarnemingen via het
piezometrisch netwerk van het SCK, de Vlaamse
overheid en de Belgische Geologische Dienst.

Resultaten

Het DAP model maakt gebruik van inverse model-
lering, zodat op basis van waarnemingen van het
grondwaterpeil optimale parameterwaarden ge-
schat kunnen worden. De optimale parameter-
waarden van de doorlaatbaarheid van het Oligo-
ceen aquifersysteem, de Asse Klei en het Ledo-
Brusseliaan aquifersysteem zijn weergegeven in
Tabel 1. Het bleek evenwel onmogelijk om de
anisotropie van het Oligoceen aquifersysteem te
schatten, want deze parameter bleek te weinig
gevoelig ten opzichte van het in piezometers ge-
meten grondwaterpeil. Daarom wordt een con-
stante waarde van 80 gebruikt, dewelke een ge-
middelde is van bij verschillende regionale
boringen gemeten waarden.

Tabel 1: Optimale parameterwaarden die berekend werden met het DAP inverse model

Parameternaam Parameterwaarde

Horizontale doorlaatbaarheid – Oligoceen aquifersysteem (maaiveld) 5.6×10-6 m/s

Verticale doorlaatbaarheid – Oligoceen aquifersysteem
(berekend op basis van een anisotropiewaarde van 80) 7.0×10-8 m/s

Diepte afhankelijke coëfficient – Oligoceen aquifersysteem 8.9×10-3

Horizontale doorlaatbaarheid – Asse Klei 9.9×10-13 m/s

Verticale doorlaatbaarheid – Asse Klei 7.6×10-13 m/s

Horizontale (= verticale) doorlaatbaarheid – Ledo-Brusseliaan aquifersysteem 2.4×10-5 m/s

Diepte afhankelijke coëfficient – Ledo-Brusseliaan aquifersysteem 5.8×10-3

Specifiek bergingsvermogen voor het totale model 7.1×10-6 m-1
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De doorlaatbaarheid van de Boom aquitard is
sowieso zeer klein en daardoor veel minder ge-
voelig dan de in de piezometers geobserveerde
peilen, waardoor deze parameter niet in het
inverse model opgenomen is.
De geschatte parameters vallen binnen het inter-
val der verwachtte waarden zoals vermeld in het
rapport SAFIR 2 (NIRAS-ONDRAF, 2002). De
kaarten met de ruimtelijke distributie van de ge-
schatte hydraulische parameters zijn voor de twee
aquifers weergegeven in Figuur 4, terwijl hun ver-
gelijking met gemeten waarden (Wemaere et. al,
2002, 2004, 2005) bij regionale boringen in
Tabel 2 weergegeven is.

De vergelijking in Tabel 2 toont een goede over-
eenkomst tussen de met het DAP model geschatte
en de reëel bij de boringen van Zoersel, Mol 1 en
Weelde gemeten waarden aan. Wel valt op te
merken dat het DAP model voor het Ledo-
Brusseliaan aquifersysteem de waarden voor die-
pere boringen (Rijkevorsel en Turnhout) onder-
schat. Dit is toe te schrijven aan bepaalde
vereenvoudigingen in het model, waardoor plaat-
selijke heterogeniteiten niet in rekening gebracht
worden.

Figuur 4: Ruimtelijke distributie van de hydraulische doorlaatbaarheid voor het Oligoceen en het Ledo-Brusseliaan aquifersysteem  in
functie van de diepte

Figuur 5 toont de voor drie verschillende
piëzometers gesimuleerde en gemeten grond-
waterpeilen in het Oligoceen aquifersysteem en
het Ledo-Brusseliaan aquifersysteem. Uit de figuur
blijkt dat, afhankelijk van de afstand tot de zuide-
lijke modelgrens (opzoomgebied), de dynamiek
van de grondwaterpeilen anders wordt. Dichtbij
de opzoomzone van de Boom aquitard, waar te-
vens de meeste pompputten gesitueerd zijn, zijn
de grondwaterpeilen sterk afhankelijk van het
opgepompte debiet. Daardoor zal een verande-
ring in het pompdebiet snel zichtbaar worden via
de piëzometrische data. Anderzijds, des te verder
men zich ten opzichte van het opzoomgebied
begeeft, des te minder dynamisch wordt het ge-
volg op de grondwaterpeilen. Toch is, met uit-
zondering van piëzometer 20d te Meer, op het
merendeel ook een constante daling vast te stel-
len.
Tijdens de calibratie van het model werd gepoogd
om de algemene trends te reproduceren, hetgene
globaal bekeken gelukt is. Wel blijken niet alle
gemeten grondwaterpeilen met een even grote
precisie gereproduceerd te kunnen worden, het-
gene inzonderheid geldt voor het Oligoceen

Tabel 2: Vergelijking tussen de gemeten en geschatte waarden van de hydraulische doorlaatbaarheid van het Oligoceen en het Ledo-
Brusseliaan aquifersysteem
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Figuur 5: Vergelijking tussen de in verschillende piëzometers gemeten en gesimuleerde grondwaterpeilen in het Oligoceen en het Ledo-
Brusseliaan aquifersysteem

aquifersysteem. Dit is enerzijds toe te schrijven aan
de complexiteit van deze watervoerende laag en
anderzijds aan simplificaties die in het model in-
gevoerd zijn.

Gevoeligheidsanalysen

De gevoeligheidsanalysen van de model-
parameters hebben de meest belangrijke com-
ponenten van het gemodelleerde systeem helpen
identificeren. De gevoeligheid van de parame-
ters werd getest met behulp van de één-procent
gevoeligheidskaarten. Op deze kaarten is het
verschil in het grondwaterpeil weergegeven dat
ten gevolge van een verhoging met één procent
van de desbetreffende parameterwaarde ontstaat.

De in Figuur 6 weergegeven één-procent gevoe-
ligheidskaart voor het Oligoceen aquifersysteem
toont twee belangrijke regio’s van verhoogde
gevoeligheid. De eerste regio bevindt zich dicht-
bij de opzoomzone en dus ook dichtbij de meeste
pompputten. De tweede regio, die vooral een
gevoeligheid in verband met de diepte afhanke-
lijke coëfficiënt betreft, bevindt zich dichtbij de
grens met Nederland, meer bepaald in de noord-
westelijke hoek van de provincie Antwerpen.

Op basis van de in Figuur 7 weergegeven één-
procent gevoeligheidskaart voor het Ledo-
Brusseliaan aquifersysteem blijkt de meest gevoe-
lige regio zich rond de pompputten, gelegen tus-
sen Sint- Niklaas en Antwerpen, te bevinden.

Figuur 6: Eén-procent gevoeligheidskaarten voor de hydraulische doorlaatbaarheid en diepte afhankelijke coëfficiënt in het Oligoceen
aquifersysteem
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Besluiten

Het diepe aquifers model blijkt een bruikbaar in-
strument voor de karakterisering van de door over-
exploitatie teweeggebrachte effecten in de afge-
sloten aquifers onder de Boom aquitard. Aange-
zien deze overexploitatie een grootschalig pro-
bleem is, bestrijkt het model een grote oppervlakte.
Echter, door het beperkt voorhanden zijn van data
met betrekking tot deze diepe lagen en meer spe-
cifiek over de erin uitgevoerde langetermijn
pompingen, werden er meerdere vereenvoudi-
gingen in het model gebruikt. Deze vereenvoudi-
gingen resulteren in een minder goede calibratie,
waarbij de grootste onzekerheden aan een data-
gebrek over de volgende aspecten te wijten zijn:
- geometrie en eigenschappen van het Oligoceen

aquifersysteem;
- positie, debiet en langetermijn evolutie van

opgepompte grondwaterhoeveelheden.
Desondanks geloven we dat dit model een stap
in de goede richting is om de gevolgen van in-
tensieve pompingen in de afgesloten aquifers
onder de Boom aquitard beter te karakteriseren.
Indien het verder verfijnd kan worden, zou dit
model in de toekomst dan ook aangewend kun-
nen worden voor de planning en het verstrekken
van vergunningen.
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Figuur 7: Eén-procent gevoeligheidskaarten voor de hydraulische doorlaatbaarheid en diepte afhankelijke coëfficiënt in het Ledo-Brusseliaan
aquifersysteem
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