INFORMATIE

Nieuwe diensten TNO
ronddatabestand met
ondergrondgegevens
Nu lietzijnbestandmetdataeninformatievan
deondergrondvanNederland (DINO)goed
hee/tgevuld,riclitTNOzichmeerm meerop
hetontwikkelenvanspecialistischebodem-en
grondwaterdiensten.Zokregenbewonersvan
Noord-Brabant dezezomervoorheteerstde
mogelijkheid vinhuncomputerhetgrondwater
inhunomgeving teziendalenenstijgen.Meetapparaten inhetveldsturenvoortaan dagelijks
eensms-jenaarDINO.
Nahetextreemdrogejaar 2003 besloot
deProvincieNoord-Brabant degrondwaterstanden viainternet beschikbaar temaken
vooreenbreed publiek.Sinds 1junijl. kan
iedereen meteencomputer thuis zelfde
grondwaterstand van25vandein totaal600
meetpunten inNoord-Brabant vandagtot
dagvolgen.Doormetingen inhet hedente
vetgelijken metmetingen uit het verleden
zietdegebruiker inéénklapofsprakeisvan
een(extreem)natte ofdrogesituatie.Waterschappen wetenoptijd ofzehet waterpeil in
poldersloren moeten verhogen.Provincies
kunnen ophetjuiste moment eenbetegeningsverbod afkondigen. BoeteninNoordBrabant kunnen het uitdrogen vande
bodemoptijd zien aankomen.
"Gelderland isonsvoorgeweest,"bekent
HansvandeiMejjvanTNO."Maarwatzij
tweejaar geleden voorelkaar kregen,vergt
nogalwathandwerk.Wijhebben het hele
procesnugeautomatiseerd." Endatptoces
begintbuiten inhetveld,waarsigaarvormigemeetapparaatjes zijn opgehangen in
geperforeerde PVC-buizenonderdegrond.
Zeregistreren dewaterhoogte indepeilbuis,
dezogehetenstijghoogte.Dat meetsignaal
gevenzeviaeendraadje dooraaneendatalogger,diedagelijks eensms-bericht doorseint naarDINO.
Demeetfrequentie maakt hetverschil.
Wantdoorgrondwaterstanden opafstand te
registreren, kandeprovinciedegrondwatergegevensdagelijks automatisch verversen in
plaatsvantweekeerpermaand handmatig
zoalsinderestvanhetland.Dat iseengroot
voordeel.Want alsbestuutders moeten
beslissen overhet inlaten vanzoutwaterin
het GroeneHart,zoalsindeextreem droge
zomervan2003,dan isacrueleen betrouwbaregrondwaterinformatie absoluut onmisH20
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baar,aldusHansvander Meij.
Volgenshemistelemetrie onomkeerbaar."Het issteedsmoeilijker om vrijwilligerstevindendieinhet veldgrondwatetstanden willen opnemen.Enalwillen
rattenvangers enkantoniers onssomsuitde
brand helpen,ookdiemensenzienwelangzaamverdwijnen. Detechnologie vanop
afstand meten komtdusopeen uitstekend
moment."Voormoeilijk bereikbare meetlocatiesoverweegt hij nu nogomConnexxion
tehulp tevragen-met 'lezers'uitgeruste
bussen kunnen onderweg meetgegevens
ophalen bij dataloggers-maar indetoekomstverwacht hij meervaneen breedband
data-infrastructuur.

Nade'platte'ééndimensionaleASCIIbestanden,detweedimensionale selectieop
schetmendedriedimensionale viewervoor
dediepeondergrond isDINOnu volopbezig
merdeontwikkeling van vierdimensionale
internerdiensten. Wantdeverstrekkingper
internet vangrondwaterstanden inNoordBrabant isslechtséénvoorbeeldvanhetverbinden vantijdreeksen met kaartbeelden.Zo
experimenteert deeltijdhoogleraar Mare
BierkensinUtrecht meteenvijfdaags hydrologischweerbericht, inclusiefeenbodemvochtvoorspellingvoorboeren, f
Henk Leenaers
EénvandepeilbuizeninhetBrabantselandschap.

Netalshetopvragen vanASCII-bestandenviacoördinaten isdegrafische selectie
vanboorgegevens viaeenkaartopschetmal
weerbijna verouderd.Wantvoorhetvisualiserenvangegevensuirdediepe ondergrond
ontwikkeldeTNOeenzogeheten driedimensionaleviewer.Naeenbeetje oefening kan
iederegebruiker deondergrond daarmeeals
eencakedoormidden snijden, openleggen en
vanbinnen uitbekijken. Ookkanhijkolossaleblokken ondergrond draaien, kantelen
enroteren enzichzoeenglobaalbeeld vormen vanbijvoorbeeld deliggingvan watervoerendepakkerren.Wilhijechr het naadje
vandekousweten,danmoet hij overigens
zijn portemonnee trekken."Wantgraris
latenweweleendwarsdoorsnede van
Nederlandzien,maarwiebetaaltkrijgt topkwaliteit",aldusMartinPeersmann (hoofd
vandeafdeling bijTNOdieallepublieke
gegevensoverdeondergrond beheert).

DINOisontstaanin1957,hetjaarvandefusie tussendeRijksGeologischeDienstenTNO
GrondwaterenGeo-EnergietothetNederlandsInstituut voorToegepasreGeowetenschappen
TNO(TNO-NITG).Hetbeheervanallepubliekeondergrond-engrondwatergegevens iseen
doorhetrijkaanTNO-NITGgedelegeerdeoverheidstaak.Achtjaar laterisditgegevensbestand
uitgegroeid roteenenormeomvang:DINObevatzo'n28miljoengrondwaterstanden,377.000
boorgatenmetbeschrijving vandebodemopbouw, 100.000chemischegrondwateranalyses,
56.000grondwaterboringen, 13.000geo-elektrischemetingen,6.000sonderingenen350seismischesurveys.AldiegegevenswordenzonderwinstoogmerkbeschikbaargesteldaandeNederlandsesamenleving.
TNOkrijgt deinformatie vanderdendieboringenenmetingen verrichteninbodem,ondergrondengrondwater.Deverplichteaanleveringvangegevensuitdediepeondergrond,dieper
dan500mererbenedenmaaiveld,isgeregeldindeop1januari 2003 vernieuwde Mijnbouwwet.
Gegevensuitdebovenste500ondiepemetersvandeNederlandsebodemverzameltTNOzelfof
wintzeinviaafspraken metgrotespelers,zoalsRijkswaterstaat, dataanleveringvangegevens
aanDINOinaanbesredingscontracren tegenwoordigverplichtstelt.
Dagelijks makenongeveer 1.100abonneesgebruikvanhetwebporraalDINOLoket,waarbijze
alwerkendeenslordigegigaByteaangegevensdownloaden.Onderdegebruikersbevinden
zichonderzoeksinstellingen alsKiwa,advies-eningenieursbureaus alsOranjewoud enRoyal
Haskoning,WaterschapReggeenDinkel,bedrijvenenuniversiteiten enhogescholen.
ZélfgebruiktTNOdezeschataangegevensnatuurlijk ook,onderandereomdeondergrond
vanNederland inkaarttebrengen.

