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INLEIDING

In dit rapport is eenveldonderzoek naar dekleinschalige ruimtelijke
variabiliteit indegrondwaterstand beschreven.Hetveldonderzoek,dat
heeftplaats gevondente 's-Heerenhoek, iseendeelonderzoekbinnende
onderzoekslijn: "Analyse freatische meetnetten", dat wordt uitgevoerd
door IGG-TNO in het kader van de LNV-doelfinanciering. Het doel van
deze onderzoekslijn is het verwerven van inzicht en zo mogelijk
opstellenvanrichtlijnenvoorhetontwerpenvanfreatischemeetnetten.

Een zeer belangrijk gegeven voor het ontwerpen van meetnetten is de
ruimtelijke samenhang (ofwelruimtelijkevariabiliteit)vandetemeten
grootheid. Een veelvuldig gehoorde hypothese is dat de freatische
grondwaterstand op korte afstand (orde meters tot tientallen meters)
eengrotevariabiliteitvertoont.Dezehypothesekanechteronvoldoende
systematisch worden getoetst met beschikbare meetgegevens. Dit vindt
ondermeerzijnoorzaak inhetfeitdatdeonderlinge afstandentussen
meetpunten inhet landelijkprimairemeetnet indeordevankilometers
liggen. Derhalve kunnen uit de metingen van dit meetnet slechts
conclusies worden getrokken omtrent de grootschalige variabiliteit
(orde van km's). Bovendien is de exacte diepte en afwerking van
freatischemeetpuntennietaltijdinvoldoendedetailbekend.
Doelvanhetveldonderzoek isomhet inzicht inderuimtelijke samenhang inde freatische grondwaterstand op eenkleine schaal teverwerven. Het veldonderzoek omvat onderlinge meetafstanden in de orde van
meters, tientallen meters en honderden meters. Tevens wordt aandacht
besteed aan de ruimtelijke variabiliteit indeverticale richting en
wordt ingegaan op de invloed van de technische uitvoering op de
betrouwbaarheidvanwaarnemingen.

Het bleek niet eenvoudig om een locatie tevinden waar een dergelijk
experiment opgezetkonenmochtworden.Debelangrijkste redenis,dat
hetplaatsenvanwaarnemingsfilters oponderlingeafstandenvanmeters
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tot tientallen meters betekent dat grote aantallen waarnemingspunten
binnen éénperceelkomen te liggen,hetgeenbijhet agrarisch gebruik
groteproblemenkanopleveren.
Uiteindelijk is medewerking verkregen om aan te sluiten bij een
onderzoek van het Waterschap Noord- en Zuid-Beveland te Goes. Door
genoemd waterschap is in 1990 een veldonderzoek opgezet naar de
mogelijkhedenvaneenpolderpeilverhoging indeKraaijertpolder te'sHeerenhoek. Hiertoe waren reeds twee meetraaien ingericht door het
waterschap,waardoor deafstandsklassen tientallen enhonderdenmeters
warengedekt.Doorhetinrichtenvanenkeleextraclustersvanmeetpunten kon de dimensie meters hieraan worden toegevoegd, terwijl extra
informatie omtrent de dimensie tientallen en honderden meters kan
wordenverkregen.

Het Instituut voor Grondwater enGeo-Energie TNO is dank verschuldigd
aan het Waterschap Noord- en Zuid-Beveland te Goes, inhet bijzonder
aan deheer ing.A. Kramer, diehet uitvoerenvan dit veldexperiment
medemogelijkmaakte.
J. Lambertheeftveelbijgedragen aande opzetvanhet onderzoek.Het
veldonderzoekwerd ingerichtdoorP.deGrootenR. Smit (IGG-TNO),de
waarnemingen van de grondwaterstanden zijnuitgevoerd door deheer C.
Rentmeesterte 's-Heerenhoek.
In hoofdstuk 2 zal de onderliggende probleemstelling verder worden
uitgewerkt. De opzetvanhetveldexperiment isbehandeld inhoofdstuk
3. Daarna worden inhoofdstuk 4 de resultaten gegeven en ten slotte
hoofdstuk5wordendeconclusiesbesproken.
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PROBLEEMSTELLING

Deprimaire grondwatermeetnetteninNederland zijngrotendeelsontworpen op basis van interpolatie. Als ontwerpcriterium is daarbij de
onbetrouwbaarheid van de interpolatie gehanteerd. Deze onbetrouwbaarheidisuitgedrukt indestandaardafwijkingvandeinterpolatiefout.De
interpolatie en de bijbehorende foutenstandaardaf
wijking worden met
Kriging interpolatie uitgevoerd. Met de Kriging interpolatie kan een
verband gelegd worden tussen de standaardafwijking van de interpolatiefout en het meetnet (meetnetdichtheid en locaties).De standaardafwijkingvan deKriging interpolatie isbehalve vanhet meetnet
alleen afhankelijk van de ruimtelijke samenhang (ofwel variabiliteit)
van de stijghoogte/grondwaterstand. Alvorens een meetnet voor de
stijghoogte te ontwerpen dient dus eerst de ruimtelijke variabiliteit
indiestijghoogte tewordenbepaald.Ditgebeurdmeestaldooropbasis
vanbestaandemeetpunteneenvariogram (ofgegeneraliseerde covariantie
functie) tebepalen. Infiguur 1. iseenalgemenevormvaneenvariogramgegeven.

Inhetvariogramzijndriebelangrijkekenmerkenteonderscheiden.
De sill geeft de totalevariantievanhetproces.Dit isduseenmaat
voor het totale waarde bereik van de stijghoogte. Voor stijghoogten/grondwaterstanden kan de variantie variëren tussen ca 25 cm2 in
gebieden met een zeer dicht slotenstelsel tot meer dan 10.000 cm2 in
hogezandgronden.Ditkomtovereenmetstandaardafwijkingenvanresp.5
cmen100cm.
Denugget geeftdevariabiliteitopzeerkorteafstand (theoretischeen
afstand nul).Inde praktijk beschouwd men denugget ook wel als een
meetfout.Voor onsonderzoek isdenuggeteenmaatvoor deruimtelijke
variabiliteit binnen de kleinste relevante schaal. De nugget is dus
mede afhankelijk van de processchaal en de schaal waarop informatie
gewenstis.
De range geeft deafstandwaarbinnen ernog sprake isvan ruimtelijke
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samenhang. Voor het ontwerp van meetnetten is het een belangrijke
constateringdatbinnenderangeeenmeetpuntnoginformatieheeftover
zijn omgeving. De range voor stijghoogte en grondwaterstanden kan op
lopentotmeerdan20km.
Algemeen wordt aangenomen dat de ruimtelijke variabiliteit in de
freatisch grondwaterstand op korte afstand veel groter is dan in de
diepere stijghoogte. In termen van het variogram betekent dit vooral
dat de range bij de freatische grondwaterstand veel kleiner is en
bovendien de nugget een flink deelvan de totale variantie voor zijn
rekeningneemt.Indienditinderdaadhetgevalis,ishetnietmogelijk
op dezelfde wijze als bij de stijghoogte een meetnet te ontwerpen
uitsluitend op basis van ruimtelijke interpolatie van de freatische
grondwaterstand. Het isgoed denkbaar datmet behulp van waarnemingen
van andere variabelen en proceskennis in de vorm van fysische wetten
wel eenvlakdekkendbeeldvandefreatische grondwaterstand kanworden
verkregen.Ditvaltechterbuitenhetkadervanditonderzoek.

De algemeen aangenomen ruimtelijke variabiliteit in de freatische
grondwaterstand op kleine schaal (lm tot 1 km)kan in principe drie
oorzakenhebben.

1.

Ruimtelijkevariabiliteit indebodemeigenschappen

Degrotekorteafstandsvariabiliteitkanwordenveroorzaaktdoordatde
eigenschappenvan debodem (doorlatendheid,weerstand etc.)overkorte
afstand grote verschillen vertonen. In de diepere watervoerende
pakketten,metnamebijgroteredoorlatendhedenspeeltditverschijnsel
een veel minder grote rol (Myl, 1991). Zonder gedetailleerde kennis
over de bodemeigenschappen zal de interpolatiefout van de grondwaterstandaltijdgrootblijven.Bijhetmeetnetontwerpzullen inditgeval
altijddebodemeigenschappen inbeschouwinggenomenmoetenworden.
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Waterhuishoudingsinfrastructuur

De kleinschalige waterhuishoudkundige infrastructuur heeft een veel
directere invloed op de freatische grondwaterstand dan op de diepere
stijghoogte. Hierbij speelt in de eerste plaats het (tertiaire) oppervlaktewatereengroterol.Maarookdeafwisselingvanwelenniet
infiltrerendeoppervlakkenbv.alsgevolgvanbebouwingkanruimtelijke
verschillenveroorzaken.Hetisdusgoedmogelijkdatineengebiedmet
uniforme bodemeigenschappen kleinschalige ruimtelijk variabiliteit in
de freatische grondwaterstand aanwezig is als gevolg van de waterhuishoudkundige infrastructuur. Dit effect wordt groter naarmate de
doorlatendheidvandetoplaagkleinerwordt.Bijhetmeetnetontwerpzal
men indit gevalveelvoordeelhebbenmethet inrekeningbrengenvan
defysischewetten (deterministischebeschrijving).

3.

Meettechnischeoorzaken

Vrijwel alle

waarnemingen van grondwaterstanden worden verricht in

"landbouwbuizen".Dit zijnbuizenvanmaximaal 5meter lengtemet aan
de onderkant filterperforatie meestal over een lengte van eenmeter.
Vaak is niet precies bekend hoever het filtergedeelte zich onder de
freatische grondwaterstand bevindt enhoe groot de afstand istot aan
hetonderliggendewatervoerendepakket.Ditbrengtmetzichmeedathet
niet altijd zeker is dat de stijghoogte die in de filterbuis wordt
gemeten ook inderdaad overeenkomt met de freatische grondwaterstand.
Hetbehoeftgeenbetoog datdezeaspectenalleeneenrolvanbetekenis
spelenbijeenvoldoendegradientindeverticalerichting,dusbijeen
kleine doorlatendheid. Ook andere effecten, zoals bv. naijling als
gevolg van intreeweerstanden, kunnen tot gevolg hebben dat dewaarneming afwijkt van de feitelijk aanwezige grondwaterstand. Voorts
kunnen ondiepe grondwatermeetpunten in bepaalde situaties zeer snel
reageren op neerslag. Daardoor kan ook het verschil tussen meettijdstippen (soms dagen)ook een vertekend beeld gevenvan de feitelijkeruimtelijkevariabiliteit.
Ominzichttekrijgenindematewaarinfreatischemeetpuntenrepresen-
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tatief zijn voor hun omgeving is het noodzakelijk de kleinschalige
ruimtelijke variabiliteit te analyseren. De ruimtelijke variabiliteit
opgrote schaal (4tot20km)ismetdebestaandemeetgegevens inOLGA
goed teonderzoeken (VanGeer, 1992).HelaaszijndegegevensuitOLGA
niet geschikt om de kleinschalige ruimtelijke variabiliteit teanalyseren.Daaromisgekozenvooreenveldexperiment,waarbijdetechnische
oorzakenzoveelmogelijkgeëlimineerd worden.
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De onderzoekslocatie betreft de Nieuwe Kraaijertpolder op Zuid-Beveland, circa 14km. ten westen van Goes. De gehele polder is in 1612
ingedijkteniscirca1195ha.groot. (±7.5km langen1.5 kmbreed).
De polder behoort tot de gemeente Borsele en heeft een rationeel,
rechthoekig,verkavelingspatroon.
De topografie isvrij vlak met enkele kreekrestanten. Demaaiveldliggingisvrijweloveral1à1.5m+NAP.Inhetoostenligthetmaaiveld
iets hoger dan in het westen. Het onderzoek is uitgevoerd in het
zuidelijkgedeeltevandeNieuweKraaijertpolder (ziefig.2).
Tot 1983 loosde het onderzoeksgebied af op het gemaal 'De Piet'.Dit
gaf aanleiding tot wateroverlast, omdat de afwatering o.m. hoger
gelegen polders doorkruiste. Deze wateroverlast bleef bestaan ondanks
hetplaatsenvanonderbemalingen. Sinds 1983maakthetgedeeltevande
Nieuwe Kraayertpolder ten zuiden van de Roverweg deel uit van het
afwateringsgebiedvanhetgemaalBorsele.
Deafwateringvindt -inhetonderzoeksgebied -voornamelijkplaatsvia
één watergang die (met enkele zijtakken) globaal de oorspronkelijke
bedding van eenkreek volgt.Dezewatergang is gedeeltelijk aangepast
en genormaliseerd. Het peilbeheer is voornamelijk gebaseerd op een
minimaal te bereiken ontwateringsdiepte t.b.v. de akkerbouw. Hiertoe
zijn6stuwenindepoldergeplaatst.Erwordtperstuwvakeenzomerc.q.winterpeilgehanteerd (fig.2).
De polder is grotendeels infiltratiegebied, hetgeen onder meer tot
uiting komt in een zoet-zout grensvlak op circa 10 meter beneden
maaiveld. Plaatselijk isechter sprakevan zoute kwel. Inhoeverre de
verlaging vanhet polderpeil in 1983 invloed heeft op de liggingvan
hetzoet-zoutgrensvlakisnietbekend.
Wanneerhet stuwpeilniet gehandhaafd kanworden treedt op eenaantal
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percelendroogteschade op.Hierendaarwordtgetrachtdoormiddelvan
beregeningdezeschadetebeperken.
Door het Waterschap Noord- en Zuid-Beveland te Goes is eenveldproef
opgezet om het polderpeil in twee fasen op te zetten en de invloed
hiervanopdegrondwaterstandtemeten.
De eerste fase treedt begin maart in, waarbij het stuwpeil op het
oorspronkelijk zomerpeil wordt gebracht. (Dit is dus alleen een
vervroeging van het instellen van het zomerpeil), ongeveer een maand
laterwordt overgegaantoteenverhoogd zomerpeil (gemiddeldca.30cm
hogerdanhetoorspronkelijkpolderpeil).
Om de invloed van de polderpeilverhoging op de grondwaterstand te
bepalen zijn 2meetraaien van ieder 8meetpunten voor de grondwaterstand ingericht. De meetraaien staan loodrecht op de watergangen en
bemeten het freatisch vlak tot circa 200 m aan weerszijden van de
watergang. Tevens wordt het peil van het oppervlaktewater en de
neerslaggemeten.
3.2

Opzetvanhetexperiment

Opverzoek van IGG-TNO is doorhetWaterschap Noord- en Zuid-Beveland
er mee ingestemd dat rondom 5 peilbuizen clusters van meetfilters
werden bijgeplaatst. Dit waren de peilbuizen PB4, PB7, PB8, PB13 en
PB15 (zie fig.3a en 3b).Elke cluster bestaat uit vijf aanvullende
meetlocatiesopeenafstandvan1,2,3,4en5metervanhetoorspronkelijke meetpunt. De aanvullende locaties zijn in verschillende
richtingen ten opzichte van het centrale meetpunt geplaatst. In elke
aanvullende locatievandeclusterwerdenopdrieverschillende diepten
ten opzichte van het maaiveld filters met een lengte van 20 cmgeplaatst. Tussen de filters werd een kleiafdichting aangebracht. In
figuur 4 is een schematische opstelling gegeven van een aanvullend
meetcluster.

Rapportnr.
OS93-18A

maart
1993

Pagina
11

Van elke cluster werden vier boringen volgens een standaardprocedure
uitgevoerd.Eénboringwerdsteedsopeenafwijkendewijzevervaardigd.

Destandaarduitvoering isalsvolgt:
Metdehandboorisgeboordtotopdegrondwaterspiegel
Vanaf de grondwaterspiegel tot de einddiepte is de pulsboormethodetoegepast.
pvc waarnemingsfilters 0 40/36, opwaarts verlengd met stijgbuis
vandezelfdediameterzijngeplaatstvan:
1,80 -2,00m -mv
2,30 -2,50m -mv
2,80 -3,00m -mv
Allewaarnemingsfilterszijnomstortmetfijnfiltergrind
Tussen elk tweetal waarnemingsfilters én tussen het hoogste
waarnemingsfilterenhetmaaiveld iseveneens eenkleiafdichting
aangebracht. Uiteraard zijn bovendien alle aangetroffen slecht
waterdoorlatende lagenafgedicht.
Alle waarnemingsfilters zijn ca. 50 cm boven het maaiveld afgewerktenvoorzienvaneendoorboordeschroefdop.
Met deze standaarduitvoering kanbinnenhet cluster dekorte afstand
(< 10 meter) ruimtelijke variabiliteit in de horizontaal worden
geanalyseerd. Door eenkleine filterlengte te gebruiken kunnen tevens
eventuele verschillen in de verticaal op één locatie worden waargenomen.Devergelijkingvandeclusters onderling geeft inzicht inde
ruimtelijkevariabiliteitopafstandenvanenkeletientallenmeters.

De boring op 3 meter afstand van het centrum van elke cluster werd
evenwelsteedsafwijkendafgewerkt.
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Voor elk waarnemingsfilter is een apart boorgat
gemaakt

LocatiePB7

Als 4, maar geplaatst met zuigboormethode 'van der
Staay'.

LocatiePB8

Standaarduitvoering,maarzonderkleiafdichting

LocatiePB13

Standaarduitvoering,afwerkinggelijkmetmaaiveld

LocatiePB15

Standaarduitvoering, maarhet filter isnietomstort
met filtergrind. Inplaats daarvan iseenfilterkous
aangebracht.

Het doel van de afwijkende uitvoeringen is omna te gaan inhoeverre
hetafwijkenvandeoptimaleconstructiewaarbijwordtgegarandeerddat
geenregenwater indewaarnemingsfiltersdringt (bv.doorhetoverlopen
van putdeksels) en waarbij elke wijze van kortsluiting tussen twee
filtersinéénboorgatvoorkomt,leidttotafwijkendewaarnemingen.

Alle waarnemingsfilters van de aanvullend meetlocaties zijn in de
periodevan12september1991t/m 25maart1992wekelijks gepeild.Van
18oktober1991t/m25oktober1991werdelkewerkdaggepeild.
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RESULTATEN

Nadatdewaarnemingsperiodewasafgelopenzijnallewaarnemingen ineen
bestand ingevoerd.Demeetreeksengeïdentificeerdmeteencodevolgens:
48gpxxxyzz.Hierinstaatxxxvoorhetclusternummer,yvoordelocatie
binnenhetclusterenzzvoorhetfilternummer.Hetmeetpunt
48gp004301 is dus het eerste (bovenste) filter van locatie 3 in de
cluster 4 (rond PB4).Om een indruk te gevenvan het verloop van de
grondwaterstand is in figuur 5 als voorbeeld het filter 48gp004101
gegeven. Bij de eerste visuele inspectie van de waarnemingsreeksen,
bleekdatdeovereenkomsttussenallewaarnemingsreeksenzeergrootis.
Daaromisbesloteneerstnategaanofdeverschillentussendereeksen
significant verschillen van nul, in plaats van een volledige geostatistische analyse. Daarbij is onderscheid gemaakt tussenverticale en
horizontaleverschillen.

Verticaal
Voor alle locaties zijn de verschilreeksen bepaald voor het bovenste
filter (laatste cijfer van de identificatie 1) en het middelste en
onderste filter (laatste cijfer van de identificatie resp. 2 en3).
Vervolgens isvan deverschilreeksen het rekenkundig gemiddelde ende
standaardafwijkingbepaald.
In tabel 1 is het resultaat van de verticale analyse gegeven. Het
blijkt dat in de verticaal nagenoeg geen verschillen te vinden zijn
tussen de reeksen. De gemiddelde verschillen liggen bijna allemaal
binnen1centimeter enzijngeenvanallensignificantverschillendvan
nul.Voordecompleetheidzijhiervermelddatdemeetfoutstandaardafwijkingca.1cmbedraagt.

Horizontaal
Voor de bepaling van de horizontale relatie tussen de verschillende
lokaties zijnallebovenste filters geselecteerd. Vervolgens zijnper
clusterdeverschillentussenallebovenstefiltersonderlingberekend.
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Gezien de overeenkomst in deverticaal tussen de filters ishet niet
zinvolomvoordevergelijking indehorizontaalookdeandere filters
vaneenlokatietegebruiken.Degemiddeldenendestandaardafwijkingen
vandeverschilreeksen zijngegeven intabel 2.Uit deze tabelblijkt
datookindehorizontaalnauwelijkssprakeisvanverschillen.Vrijwel
allegemiddeldeverschillenzijn (absoluut)kleinerdan1centimeteren
nietsignificant.
Ten slotte zijn de verschillen tussen meetpunten uit verschillende
clusters in een raai berekend. Deze gemiddelde verschillen en standaardafwijkingenzijngegevenintabel3.
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filter1

filter2

standaard-afwijking(cm)

48gp004101

48gp004102

-0.03

1.45

48gp004101

48gp004103

-0.52

1.40

48gp004201

48gp004202

-0.36

1.12

48gp004201

48gp004203

-0.70

1.38

48gp004301

48gp004302

-0.06

1.50

48gp004301

48gp004303

0.00

1.64

48gp004401

48gp004402

1.03

1.49

48gp004401

48gp004403

0.58

2.05

48gp004501

48gp004502

0.21

1.72

48gp004501

48gp004503

-0.48

2.22

48gp007101

48gp007102

0.15

1.13

48gp007101

48gp007103

0.61

2.60

48gp007201

48gp007202

-0.03

1.36

48gp007201

48gp007203

-0.88

1.43

48gp007301

48gp007302

-0.52

1.21

48gp007301

48gp007303

0.76

1.05

48gp007401

48gp007402

0.00

0.98

48gp007401

48gp007403

-0.30

1.49

48gp007501

48gp007502

1.27

1.33

48gp007501

48gp007503

0.73

1.52

48gp008101

48gp008102

-2.03

1.60

48gp008101

48gp008103

2.00

1.46

48gp008201

48gp008202

0.58

0.99

48gp008201

48gp008203

0.39

0.85

48gp008301

48gp008302

0.12

0.98

48gp008301

48gp008303

0.39

1.23

48gp008401

48gp008402

0.88

1.45

48gp008401

48gp008403

0.52

1.94

48gp008501

48gp008502

-0.18

1.31

48gp008501

48gp008503

1.58

1.97

48gp013101

48gp013102

0.15

1.08

48gp013101

48gp013103

-0.18

+1.38
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48gp013201

48gp013202

-2.58

1.56

48gp013201

48gp013203

3.00

1.94

48gp013301

48gp013302

0.00

1.6

48gp013301

48gp013303

0.76

1.52

48gp013401

48gp013402

1.18

1.11

48gp013401

48gp013403

0.75

1.56

48gp013501

48gp013502

0.91

0.29

48gp013501

48gp013503

1.27

0.86

48gp015101

48gp015102

0.27

1.31

48gp015101

48gp015103

0.27

1.54

48gp015201

48gp015202

0.15

0.89

A8gp015201

48gp015203

1.45

1.46

48gp015301

48gp015302

0.12

1.59

48gp015301

48gp015303

0.52

1.35

48gp015401

48gp015402

0.18

1.68

48gp015401

48gp015403

-0.52

1.96

48gp015501

48gp015502

-0.06

1.65

48gp015501

48gp015503

-0.09

2.22

Tabel1.

Analyseverticaleverschillen.
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standaard-afwijking
(cm)

filter1

filter2

48gp004101

48gp004201

-0.06

1.43

48gp004101

48gp004301

0.15

1.58

48gp004101

48gp004401

-0.97

2.11

48gp004101

48gp004501

0.36

1.81

48gp007101

48gp007201

-0.06

1.61

48gp007101

48gp007301

-1.18

1.14

48gp007101

48gp007401

0.88

1.41

48gp007101

48gp007501

-0.76

1.71

48gp008101

48gp008201

-0.03

1.31

48gp008101

48gp008301

0.27

1.33

48gp008101

48gp008401

0.06

1.46

48gp008101

48gp008501

0.06

1.61

48gp013101

48gp013201

-0.21

1.70

48gp013101

48gp013301

-0.21

1.37

48gp013101

48gp013401

0.00

1.44

48gp013101

48gp013501

-1.30

1.42

48gp015101

48gp015201

-0.06

1.70

48gp015101

48gp015301

0.21

2.03

48gp015101

48gp015401

-0.36

1.98

48gp015101

48gp015501

0.48

2.32

Tabel2.

gemiddeldeverschil
(cm)
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Analysehorizontaleverschillenbinnendeclusters.

filter1

filter2

48gp004101

48gp007101

2.94

3.48

48gp004101

48gp008101

2.91

3.27

48gp004101

48gp008101

-0.03

1.40

48gp013101

48gp015101

-0.06

1.61

Tabel3.

gemiddeldeverschil
(cm)

Analysehorizontaleverschillentussendeclusters.

standaard-afwijking
(cm)
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CONCLUSIES

Hetdoelvanhetveldexperimentwashetanalyserenvandekleinschalige
ruimtelijke variabiliteit. Gezien de resultaten (nagenoeg geen significanteruimtelijkeverschillenondankstemporeleverschillen)ishet
nietzinvolomdedatasetverderteanalyseren.
Deredenvoor degeringeruimtelijkevariatie isdatdedoorlatendheid
van debovenstemeters relatief groot is,zodat de invloedvanlokale
verschillen aanmaaiveld (sloten,wegen, spoordijk etc.) zeerbeperkt
is.Dezeconstatering,diehetgevolgisvandelocatiekeuze,isvanuit
de technische optiek enigszins teleurstellend. Anderzijds geeft het
resultaat aan dat er ook inpoldergebiedenwel degelijk gebieden zijn
waareenmeetnetontwerpopbasisvaneeninterpolatievandefreatische
grondwaterspiegel mogelijk is, indien ruimtelijke variatie van de
waarnemingen als gevolgvanmeettechnische oorzakenwordtuitgesloten.
Eenmeetpunt isbinnenhet onderzochte gebied minimaal representatief
voor eenomgeving grotervan500meter.Verdere analysevandepoldergebieden inNederlandmoetuitwijzen inhoeverre deresultatenvandit
onderzoekoverdraagbaarzijnnaaranderegebieden.
Zonder twijfel zijn er in Nederland ook poldergebieden waar van
"nature" en/of middels de waterhuishoudkundige infrastructuur wel een
grote ruimtelijkevariatie aanwezig is.Daarbijkangedachtwordenaan
lagere waarden voor de doorlatendheid en een duidelijke verticale
componentvandegrondwaterstroming.Hetlijktzinvoldeanalysevande
kleinschaligeruimtelijkevariabiliteittotdezegebiedentebeperken.

Rapportnr.
OS93-18A

6.

maart
1993

Pagina
19

REFERENTIES

Geer,F.C.van,(1992)
Ruimtelijke variabiliteit in de grondwaterstand in gebieden met een
beheerstpeil.
IGG-TNOrapportnr:OS92-86A,Delft.
Myl,J., (1991)
Theverticalpressurepropagationthroughthemultilayeredhydrological
systems.
IGG-TNOrapportnr:OS91-25A,Delft.

