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To simulate complex three-dimensional groundwater flow problems as well as 

to perform pre- and postprocessing on input and output data a software 

package is necessary. In recent years, RIVM has built such a set, called 

METROPOL, which has been applied succesfully for a number of situations. 

The next sections describe this software package. The mathematical 

background is given in several more detailed reports. The quality of the 

programme is currently being studied by comparing with analytical 

solutions, results of other programmes and by simulation of laboratory and 

field experiments. 
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Samenvatting 

Voor de computersimulatie van complexe driemensionale grondwaterstroming en 

stoftransport-problemen, is een hele familie van software-pakketten nodig 

om zowel de simulatie als de voor- en nabewerkingen te kunnen uitvoeren. 

Bij het RIVM is de laatste jaren om de vragen van opdrachtgevers te kunnen 

beantwoorden zo'n pakket, METROPOL, gebouwd, en inmiddels met succes voor 

een aantal praktijksituaties toegepast. In de volgende paragrafen wordt een 

beschrijving gegeven van het METROPOL-pakket en de verschillende voor- en 

nabewerkingspakketten. Er wordt slechts sunnier aandacht besteed aan de 

wiskundige achtergrond: de geïnteresseerde lezer kan informatie daarover 

vinden in de verschillende METROPOL-beschrijvingen en in de 

standaardliteratuur. De betrouwbaarheid van het programma wordt parallel 

aan het ontwikkelingsproject bestudeerd door vergelijking met analytische 

oplossingen en met resultaten van andere modellen en door het simuleren van 

laboratorium- en veldexperinenten. 
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1. INLEIDING 

De vraagstelling 

Gedurende de laatste decennia is het gebruik van computer-simulatiemodellen 

voor de diverse aspecten van watervoorziening enorm toegenoaen. Vaak worden 

simulaties gebruikt on inzicht te verkrijgen in mogelijke gevolgen van 

menselijk ingrijpen in de ondergrond. Hierbij kan gedacht worden aan 

winning van grondwater, kunstmatige infiltratie, winning en injectie voor 

aardwarmteprojecten, lozing van vloeibare afvalstoffen in de boden en het 

vrij konen in grondwater van afvalstoffen vanuit een onder- of bovengrondse 

opbergplaats. Een van deze problemen betreft de consequenties van opberging 

van radio-actief afval in de ondergrond. Hiervoor konen op grond van 

fysisch-chemische eigenschappen verschillende gesteente typen in aanmerking. 

Een van de bestudeerde alternatieven is de opberging in steenzout. 

Zoutpijlers, -lagen en -kussens zijn op verscheidene plaatsen in Noordoost 

Nederland op een diepte van omstreeks honderd meter tot enkele kilometers 

aangetroffen. Met scenariostudies zou een antwoord gegeven kunnen worden 

over de mogelijkheid dat vrijgekomen radionucliden naar de biosfeer worden 

getransporteerd, op korte zowel als op (zeer) lange termijn, en welke 

concentraties hierbij in het geding zijn. Grondwaterstroming wordt hierbij 

beschouwd als het belangrijkste transport mechanisme van radionucliden. Om 

inzicht te verkrijgen in de mogelijke migratie van radionucliden met 

grondwater voor het geval van opberging in zout forma ties, is besloten voor 

een aantal geschematiseerde situaties voorspellende berekeningen uit te 

voeren. 

Gezien de complexiteit van de opbouw van de ondergrond, met name bij 

zoutpijlers, lijken alleen drie-dimensionale numerieke simulatle-modcllen 

in aanmerking te komen om een antwoord te kunnen geven op vragen over 

verblijftijden zoals die in het kader van een risicoanalyse gesteld worden. 

Voorbeelden van zouts truc turen waarvoor transportberekeningen vanaf de rand 

van het zout tct aan het oppervlak worden uitgevoerd zijn gegeven in figuur 

1. Op geohydrologische gronden kunnen ook in een aantal gevallen 

berekeningen voor 2- of 1- dimensionale situaties de vragen voldoende 

beantwoorden. Een gefaseerde «arpak van de berekeningen kan vaak tot 
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aanzienlijke beperking van de benodigde rekentijd leiden. Hen kan 

bijvoorbeeld eerst het grondwatersysteea inclusief het transport van 

opgelost zout bepalen en vervolgens net een een-diaensionaal model langs de 

stroonbaan de concentraties van een verontreiniging berekenen. 

ZO NW 

1 Hobcane fctrmates - bovenal» 
van da Fomite van Breda 

V Ondercatdeelvande 
Formatie wan Breda - KM van 
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zoutoepei en de hier over 
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nMatel ondoorlaiende baan 
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Figuur 1 Voorbeelden van geohydrologische 

transportmodellering 

uitgangssituaties voor 
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modmleriterla 

Een goed simulatiemodel zal aan een aantal specifieke voorwaarden moeten 

voldoen: 

1. Eenvoudig te begrijpen voor de gebruiker, 

2. Eenvoudig on see te werken, 

3. Voorzien van goede grafische uitvoermogelijkheden voor de controle van 

invoergegevens en de interpretatie van berekeningsresultaten, 

U. Robuust in gebruik: de invoer moet gecontroleerd worden en het programma 

mag niet oa onduidelijke redenen afbreken, 

5. Eenvoudig om nieuwe inzichten van ontwerper en gebruiker in te passen, 

6. Zo goedkoop aogelijk in rekentijd. 

De weinige modellen die onstreeks 1982 operationeel waren, waren alle 

afkoastig van één moederversie: SWIP2. een voor de United States Ceological 

Survey ontwikkeld simulatiemodel [5], dat «et ruae geschikt was voor 

berekeningen van stroaing bij injectie van vloeistoffen middels diepe 

putten. Alhoewel in een aantal gevallen simulaties tot een goed einde waren 

gebracht, waren en zijn veel toepassingen bekend waarbij het model om 

onduidelijke redenen ontspoorde. Bovendien was de opzet van de 

programmatuur dermate ondoorzichtig dat het geschikt maken van het 

programma voor de specifieke eisen bij de door te rekenen situaties van 

ondergrondse opberging waarschijnlijk tot langdurige programmeermoeilijk' 

heden zou leiden. Zo was het bijv. slechts mogelijk om één opgeloste stof 

door te rekenen. Het volgen van bij radioactief verval gevormde producten 

was derhalve niet mogelijk. 

De gememoreerde stand van zaken had eind 1983 tot gevolg dat het toenmalige 

RID besloot een eigen 3-D simulatiepakket te bouwen. Nu, enkele jaren 

later, is het werk zo ver gevorderd dat een groot gedeelte van de 

programmatuur net een gebruikershandleiding voor algemeer. gebruik 

beschikbaar Is. 

Een noodzakelijke activiteit bij het programmeren is de kwaliteitscontrole. 

Op de eerste plaats worden onderdelen getest op programmeerfouten. Een 
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belangrijk probleem is het aantonen dat set een simulatieprogramma een 

betrouwbare voorspelling kan worden genaakt. Dit aspect kan worden verdeeld 

in het controleren van modelberekeningen voor situaties **>arvoor 

analytische oplossingen bestaan en het onderzoeken of de voorspellingen 

overeenkomen met meetresultaten van speciaal opgezette experimenten of 

natuurlij ke stromingss ituaties. 

Hodelontvtfckeling cm rapportage 

De ontwikkeling van het model METROPOL bevindt zich thans in de tweede 

fase. Het eerste deel is mede onder contract met de Europese Gemeenschappen 

afgerond met een eindrapport [21]. Voor de tweede fase is eveneens een 

contract net de E.G. gesloten. In verband met het onderzoek naar de 

gevolgen van de opberging van radioactief afval in zoutforraaties in 

Nederland wordt het METROPOL model toegepast in het project 

veiligheidsevaluatie van opbergconcepten in steenzout [22]. Het project 

modelontwikkeling METROPOL maakt deel uit van het onderzoeksprogramma van 

de Commissie Opberging te Land dat in 1984 is uitgebracht [23]. 

De validatie van het model is ondergebracht in het project HYDROCOIN, 

waarin een aantal instituten uit OESO-lidstaten samenwerken op dit terrein 

en ervaringen uitwisselen. Over dit project wordt afzonderlijk 

gerapporteerd [10-14, 24]. 

In de volgende hoofdstukken worden vier delen van het simulatieprogramma 

METROPOL, samen*met een aantal beschikbare voor- en nabewerkingsprogramma's 

beschreven. Voor de volledigheid zij vermeld dat de naam METROPOL Is 

ontleend aan de term 'simulation MEthod for the TRansport Of POLlutants'. 

Het voorliggende rapport heeft tot doel een overzicht van het METROPOL 

project te geven. Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de 

volgende door het RIVM uitgebrachte deelrapporten: 

- F.J.Sauter, 1937. User's manual METROPOL, mathematical description. 

Interim-report nr. 728514002. 

- W.J.de Vries, F.J.Sauter, 1988. User's manual METROPLOT. Report nr. 

728514004. 
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- S.K.Kassanizadeh, T.Leijnse, U.J. de Vries, W.G.Gray, 1988. Experimental 

study of brine transport: in porous aedia. Report nr. 728514005. 

De complexiteit van het probleem van de beschrijving van 

transportverschijnselen door een medium, waarin grote dichtheidsverschillen 

voorkonen, heeft geleid tot een grondige herbeschouwing van de aan de 

modellering ten grondslag liggende basisvergelijkingen. Voor dit aspect 

wordt verwezen naar de theorie, die beschreven is in de volgende 

deelrapporten: 

- S.M.Hassanizaden, 1987. Continual description of thermodynamic processes 

in porous medi^; fundamentals and applications. Report nr. 728514003. 

- S.M.Hassanizadeh, 1987. Modelling of species transport by concentrated 

brine in aggregated porous media. Report nr. 728514001. 

Tevens zijn een aantal publicaties over het METROPOL aodel en de 

theoretische achtergronden verzorgd. Hiervoor wordt verwezen naar de 

referenties [7, 9,18,25,261. 
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2. NATUURKUNDIGE BASISPRINCIPES 

METROPOL bestaat momen' eel uit vier hoofdprogramma's. METROPOL-1 en 

METROPOL-2 zijn bedoeLd voor de simulatie van stationaire resp. 

instationaire grondwaterstroaing zonder dichtheidseffecten (zoet water). 

METROPOL-3 simuleert instationaire Uchtheidsafhankelijke grondwater-

stroming; hierbij wordt de invloed van opgelost zout op de dichtheid van 

het water in de berekeningen verwerkt. 

METROPOL-4 tenslotte, beschrijft het transport van opgeloste stoffen, die 

in relatief lage concentraties (t.o.v. de zoutconcentratie) aanwezig zijn. 

Voor de beschrijving van grondwaterstroaing wordt gebruik gemaakt van de 

wet van Darcy, die een verband geeft tussen groadwatersnelheid en druk. 

Daarnaast worden de zogenaande behoudswetten gebruikt, die uitgaan van het 

behoud van massa van de vloeistof en van een opgeloste stof. De volgende 

processen, die in het algemeen beschouwd worden als van overwegende invloed 

op het transport van verontreinigingen in lage concentraties, worden door 

METROPOL gesimuleerd: 

- infiltratie en winning van grondwater, 

- injectie en onttrekking van een of meer opgeloste stoffen, 

- viscositeits- en dichtheidseffecten ten gevolge van hoge 

zoutconcentraties, 

- dispersie, waarbij de dispersietensor een functie van de snelheid is, 

- diffusie, 

- transport van opgeloste stoffen door advectie, moleculaire diffusie en 

hydrodynamische dispersie, 

- adsorptie van stof aan de vaste fase (lineaire evenwichtsadsorptie), 

* verval en productie van radionuclides, waarbij een aantal vervalreeksen 

parallel berekend kunnen worden. 

r>e restrictie van toepasbaarheid voor verontreinigingen in lage 

concentraties geeft in het geval van modellering van radlonuclidennigratie 

een verwaarloosbare fout. Voor wat betreft METROPOL-3 worden op dit moment 

bij het RIVM laboratoriumexperimenten gedaan of de wet van Darcy geldig is 

in het geval van grondwaterstromlng met zeer hoge zoutconcentraties. Op 
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grond van theoretische overwegingen ([7], [8]. [9]) is gebleken dat er 

extra termen nodig zijn in deze vet om de dichtheidseffecten correct te 

beschrijven. METROPOL-3 wordt gebruikt on de laboratoriumexperimenten te 

simuleren en om kwantitatieve uitspraken te kunnen doen over de effecten 

van deze extra termen, waarna zonodig de aan METROPOL ten grondslag 

liggende vergelijkingen kunnen worden aangepast. Eerste resultaten laten 

zien dat inderdaad bij zeer hoge zoutconcentraties afwijkingen optreden van 

de wet van Darcy; het onderzoek is echter nog in volle gang (2). 

Het behulp van METROPOL-4 kan voor een groot aantal opgeloste stoffen de 

concentratie als functie van plaats en tijd worden berekend. Deze stoffen 

kunnen door middel van vervalketens aan elkaar gerelateerd zijn. 

Bij gebruik van METROPOL-4 kan de grondwatersnelheid variabel in ruimte en 

tijd zijn. De grondvatersnelheden kunnen tevoren net METROPOL 1, 2 of 3 

zijn berekend of langs een andere weg worden vastgelegd. 
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3. WISKUNDIGE BASISPRINCIPES 

In deze paragraaf worden enkele methodieken vermeld, die bij de 

ontwikkeling van METROPOL een rol hebben gespeeld. Daarbij wordt aangenomen 

dat de lezer enige vertrouwdheid met de numerieke wiskunde heeft. De eerste 

stap die gezet wordt bij het maken van een simulatieprogramma betreft de 

keuze van de te gebruiken numerieke discretisatietechniek. In METROPOL is 

gekozen voor een vorm die het midden houdt tussen de Eindige Differentie 

Methode (EDM) en de Eindige Elementen Methode (EEM) [3J. Omdat geologische 

afzettingen vaak grillig van vorm zijn lijkt de EEM de meest aangewezen 

keuze. De natuurlijke ordening van de knooppunten zoals die aanwezig is bij 

de EDM is echter een zeer gunstige eigenschap om snel te kunnen rekenen. Er 

is daarom gekozen voor een rooster waarbij het gebied dat geanalyseerd 

wordt en dat topologisch equivalent moet zijn met een kubus, wordt 

opgedeeld in een verzameling kleine elementen die eveneens topologisch 

equivalent zijn met een kubus. Er geldt dan dat er steeds hetzelfde aantal 

punten in de x- richting, zeg NX, ligt, eenzelfde aantal punten in de y-

richting, NY, en tenslotte een vast aantal punten, NZ, in de z-richting. In 

afb. 2 is een voorbeeld met NX-3, NY-3 en NZ-4 getekend. 

Figuur 2. Elementenrooster met NX - 3, NY - 3 en NZ - 4 
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Beschrijving van het berekeningsgebied gebeurt door de gebruiker die de 

coördinaten van ieder knooppunt opgeeft en die tevens de vaarden voor de 

verschillende bodemparaaeters, zoals permeabiliteit, porositeit, in ieder 

element aangeeft. Deze grootheden kunnen van element tot element 

verschillen zodat de modellering van geologisch verschillende lagen op 

bevredigende wijze kan geschieden. Voor METROPOL-4 moeten enkele 

stofeigenschappen opgegeven worden; voor nucliden is dat o.a. de 

halfwaardetijd. Door toepassing van de methode van Galerkin wordt het 

systeem van siaulatievergelijkingen omgezet in een stelsel algebraïsche 

vergelijkingen (zie [3])- Dit stelsel wordt opgelost met een geavanceerde 

numerieke techniek zoals de geconjugeerde Gradiënten Methode. 

Als resultaat van METROPOL-1 en METROPOL-2-berekeningen wordt in elk 

knooppunt de druk of Indien gewenst de stijghoogte gevonden. Daarnaast kan 

de Darcy-snelheid in elk knooppunt worden berekend. Door rekening te houden 

met de porositeit is uit de Darcy-snelheid In ieder knooppunt een 

effectieve watersnelheid te berekenen. In METROPOL-3 worden tegelijkertijd 

de druk en de zoutconcentratie uitgerekend, terwijl in METR0P0L-4, 

uitgaande van een stationair snelheidsveld, berekend net behulp van 

METROPOL-1, -2, of -3, de concentratie* van verschillende stoffen in ieder 

knooppunt berekend worden. 

Door aanpassingen van randvoorwaarden zoals de in- en uitstroming over de 

randen van het gebied, toe- en/of afvoer van water door infiltratie of 

onttrekking zijn de invloeden van allerlei handelingen zichtbaar t« naken 

en te bestuderen. Hiermee is het 'rekenhart' van METROPOL in vogelvlucht 

gegeven. Geïnteresseerde lezers kunnen neer informatie vinden in [1], [6]. 
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4. BETROUWBAARHEID 

Allereerst dient gezegd te worden dat de betrouwbaarheid van de simulaties 

met METROPOL niet alleen afhankelijk is van het model maar ook van de 

gebruiker van het aodel. Zo is de vertaling van fysische werkelijkheid naar 

bodemparameters in elementen niet altijd gemakkelijk en er dient ook 

rekening gehouden te worden met nomerieke problemen. Roosterverfijning is 

daarbij vaak een hulpmiddel om een indruk te krijgen van de nauwkeurigheid 

van de resultaten. 

METROPOL-1, -2 en -3 rijn vrij uitgebreid getest in het kader van de 

HYDROCOIN-studie ([10]-[14], [24]). Daaruit bleek dat voor wat betreft 

METROPOL-1 en -2 de simulaties betrouwbare resultaten geven, mits rekening 

wordt gehouden met grote discontinuïteiten in bodemparameters. Ook voor wat 

betreft METROPOL-3 kwamen de uitkomsten voor een bepaalde test case overeen 

met ander modellen die in de HYDROCOIN-studie gebruikt werden. Het is 

evenwel nog niet zo duidelijk of een reële situatie goed gesimuleerd kan 

worden. Daartoe zijn bij het RIVM laboratorium experimenten opgezet die 

ingebracht worden in de INTRAVAL studie ([2], [15]) en worden in 

samenwerking met andere instituten testgevallen opgesteld op grond van 

veldmetingen. METR0P0L-4, het nieuwste deelprogramma, is getest met behulp 

van enkele test cases die een analytische oplossing toelaten en gaf goede 

resultaten. Het is de bedoeling om METROPOL-4 nog verder te testen met 

behulp van test*cases uit de INTRAVAL studie ([16, 17]). 
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5. VODRBEWERKING 

On het gebruik van de METROPOL-programma's te vereenvoudigen Is een aantal 

voorbewerkingsroutines ontworpen. Inners de Invoer van de coördinaten van 

alle knopen en het aangeven van de materiaal-eigenschappen, 

gekarakteriseerd door de vaarden van parameters als peroeabllltelt en 

porositeit. Is een tijdrovende zaak. 

Ook controle van de gegevens kost veel tijd. Voor de invoer van de 

coördinaten kan gebruik g maakt vorden van een aantal opties: hoe 

regelmatiger het rooster, des te ainder invoer de gebruiker hoeft te geven. 

Ook kan door handig gebruik te naken van het pakket KETROREF via relatief 

weinig invoer toch een taaelijk ingewikkeld rooster worden opgebouwd. In 

afb. 3 ia gedemonstreerd hoe, uitgaande van een zeer beperkte invoer door 

combinatie van een aantal aanroepen van METROREF, waarbij steeds op een of 

meerdere lagen nieuwe punten wordt gelegd tussen twee lagen oude punten, 

een Ingewikkeld rooster kan worden gemaakt. 

Figuur 3. Verfijning van een rooster met KETROREF; alleen het bovenste 

rooster dient te worden ingelezen. 
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Voor het inlezen van plaatsafhankelijke grootheden kan gebruik gemaakt 

worden van het inleespakket RDARR; allerlei terugkerende patronen kunnen op 

een, voor de gebruike' eenvoudige vijze, ingevoerd worden. 

De controle is moeilijk, met name omdat de weergave van driedimensionale 

grootheden in twee dimensies extra inlevingsvermogen vergt. Met het pakket 

METROPLOT [2A] kunnen, naast een driedimensionale plot van het 

rekenrooster, plots van allerlei doorsneden genaakt worden zodat toch enig 

grafisch inzicht wordt verkregen. 

Tenslotte worde door het programma zelf getest of alle opgegeven knopen 

onderling de juiste oriëntatie hebben. 
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6. NABEWERKING 

Ook de interpretat ie van de numerieke uitkoos ten i s een tijdrovende en n i e t 

eenvoudige zaak. Uiteraard heeft het METROPOL-pakket de mogelijkheid 

pr in t f i l e s af t e drukken net daarin s t i jgheogten, snelheden of 

concentraties per knooppunt en massabalansen voor het hele stroomgebied. 

Het ter beschikking hebben van een aantal grafische verwerkingpakketten kan 

een interpretat ie vaak aanzienlijk vereenvoudigen. De gebruiker van 

METROPOL kan de volgende pakketten benutten voor in terpretat ie : 

METROPART: Pakket voor de berekening van «troombanen in 3-D. 

METROPLOT: Pakket voor het tekenen van lao l i jnen , snelheidsvelden en 

stroonbanen in doorsneden van het beschouwde gebied ( [ 2 0 ] ) . 

PART3D: Pakket voor het tekenen van deeltjesbanen i n 3-D. 

METROREF: Pakket voor de verfijning van het rooster zodat eventueel een 

nieuwe berekening ges tart kan vorden. 

In figuur 4 wordt een voorbeeld gegeven van de presentatie van i s o -

coneentratiel ijnen semen net snelheidsvectoren. In d i t geval z i j n de 

snelheden logaritmisch afgebeeld. 

\ \ \ \ \ W » w » * i * ^JW/'AV/V'/, 
4 11 \ % W v w v w » * • » » • • • » i » i » » » t < * * , ' f ^ ' < > ^ W ^ f 11 

u \ V v w v w » « » ' « • • « • • • • « «•*» « n » ^ » A * » * > ' J ' / ' / ^ / / / ;• > » . 
I t t \ t ^ \ * *fc^^*»*» »'» » » • » » ! » » mm»m*^*r*****'***'*''f* * * r • > 

l t l l l > ^ * - * % ^ ^ ^ » » • » » » • ! • ' * * * * > « ****»*~**s*****^* ****** . 

Figuur 4. Voorbeeld van presentatie van concentraties en snelheden. 
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7. TOEPASSINGEN 

Het nodel HE7R0P0L is tot nu toe met name toegepast op het terrein van de 

ondergrondse opberging van radioactief afval. Binnen de VEOS-studie zijn 

•et METROPOL-1 stroombanen bepaald en is net METROPOL-4 langs deze 

stroombanen de aigratie van radionucliden berekend. De resultaten kunnen 

bijv. in de vorm van curven voor de concentratie van de radionucliden als 

functie van de tijd worden gepresenteerd (zie figuur 5} 
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! 
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V -t 

ff 
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, 
*J^R_| 

* f • •*•> ~-

t 
/ H n/n 

i F i r " — 

/ 
x i W i i *•* 

m r * 1 - / y yff/A V 
i i 

f«f IjMBl -**> 

Figuur 5. Voorbeeld van berekening van de radionucliden die het oppervlak 

bereiken 

Met METROPOL-3 zijn ook In het kader van de VEOS-studie berekeningen 

uitgevoerd voor de verbreiding van pekel die in de ondergrond vrijkomt door 

uicperslng via een lekveg langs een boorgat [4], 

De toepassingen in verband net de projecten HYDROC01N en METROPOL zijn 

reeds genoemd onder hoofdstuk 4. In de PACIS studie van de Europese 

Conmissie zijn berekeningen uitgevoerd voor de grondvaterstroaing boven de 

zoutpijler van Gorleben [19], 
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8. CONCLUSIES 

Aangezien de enkele jaren geleden beschikbare programmatuur voor de 

modellering van transport van stoffen in grondwater niet goed beantwoordde 

aan de eisen die daaraan gesteld dienden te vorden met het oog op 

toepassing van deze programma' s in een veiligheidsstudie voor opberging van 

radioactief afval in steenzout, is door het RIVM in het kader van fase 1 

van het OPLA onderzoek een nieuw rekenprogramma ontwikkeld. Het 

prcgraamapakket METROPOL is thans zo ver uitgebouwd dat stationaire en 

niet-stationaire grondwaters troaing, stroming net grote 

dichtheidsverschillen en transport van stoffen die adsorberen en vervallen 

kan worden gemodelleerd. Het program's* is onderworpen «an diverse 

testprocedures om de betrouwbaarheid aan te kunnen tonen. Uit de 

internationale modelvergelljkingsstudie HYDROCOIN bleek dat voor situaties 

waarvoor analytische oplossingen bestaan een goede uitkomst wordt berekend. 

In andere gevallen bleek dat de resultaten goed overeenkwamen met die van 

andere programma's. 

De modellering van zout water stroming vraagt bijzondere aandacht. De 

simulaties voor sterk geschematiseerde situaties in HYDROCOIN leverden 

aanvankelijk niet goed ve*5elijkbare resultaten op. Zo bleek de structuur 

en de fijnheid van het toegepaste modelnetwerk sterk bepalend voor de 

resultaten. Na aanzienlijke verdichting van het netwerk kon wel worden 

waargenomen dat de resultaten van de diverse modellen convergeerden. Voorts 

is net name van RIVM zijde op grond van theoretische overwegingen de vraag 

gesteld of de traditionele stromingsvetten bij hoge concentraties nog wel 

geldig zijn. Om duidelijkheid te brengen in de mogelijke afwijkingen zijn 

laboratorium experimenten opgezet bij het RIVM. 

Verdere validatiestudies aan de hand van veldwaarnemingen voor situaties 

waarin grote dichtheidsverschillen optreden of waar van nature 

radionucllden In bewegend grondwater aanwezig zijn vinden momenteel plaats 

in het INTRAVAL project. De uitbreiding van het METROPOL model wordt op dit 

moment uitgevoerd onder contract met de Europese Commissie. 
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