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Het verloopvan degrondwaterstand wordt van oudshergekarakteriseerd door middel van een
grondwaremap (Gt), diedefluctuatie en het niveau van degrondwaterstand ten opzichte van het
maaiveld weergeeft.In het kader van desystematiek van deWaternood ismengebruikgaan maken
van hetgewenstegrond- enoppervlaktewaterregime|GGOR!.Een belangrijk onderdeel hiervan is
het actuelegrondwaterregime v\GR:. Devraag isechterojmengebruik moet maken van een regimecurve ofdat men kan volstaan metdegrondwatertrap. In depraktijk blijken nvee verschillende regimecurves te bestaan die nogal van elkaar velschillen endaarmee bepalend zijn voorde bruikbaarheid
binnen waternood.
Alsgevolg van variaties in de grondwateraanvulling, veroorzaakt door verschillen in
neerslag,verdamping en wegzijging ofkwel,
en de verdeling hiervan, ishet verloop van de
grondwaterstand in eenjaar, maar ook vanjaar
totjaar verschillend. Dit istezien in afbeelding r, waarin degrondwaterstanden voor een
aantal afzonderlijke hydrologischejaren zijn
weergegeven.Doordezevariatiezijn dejaar-
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lijkse tijd-stijghoogtelijnen, die het grondwaterstandsverloop in een specifiekjaar
weergeven, nauwelijks hanteerbaar als karakteristiek van degrondwaterstand. De tijdstijghoogtelijnen van de afzonderlijke hydrologischejaren (april t/m maart) werden
daarom vervangen door een gemiddelde curve,
die men kan beschouwen alsdecurvedie het
verloopweergeeft vandegrondwaterstand in

eenjaar met gemiddelde weersomstandigheden ï),s '. Door dejaren heen zijn verschillende
termen voordeze curvegehanteerd. Inde50-er
jaren betrofhet vooraldegemiddelde tijdstijghoogtelijn, in de70-erjaren de gemiddeldegrondwaterstandscurve, terwijl recentelijk
gebruik wordt gemaakt van de grondwaterregimecurve ofkortweg regimecurve5'1,10'.In dit
artikel wordt voordezecurvede term grondwaterregimecurve gehanteerd.
Bijde herleiding van degrondwaterregimecurve iseen aantal aspecten van
belangz ' 4 '''l Deafzonderlijke tijdstijghoogtelijnen laten een geleidelijke daling van het
grondwater in het voorjaar zien.De bundel
vernauwt zichdan opvallend.Na het bereiken
vande laagstestand, volgt tijdens de periode
waarin de neerslagdeverdampinggaat overtreffen, een snellestijging. Desnelheid van
stijgen indeafzonderlijke jaren is nagenoeg
constant, met andere woorden de lijnen lopen
bij benadering evenwijdig.Alleen het tijdstip
waaropdezestijging begint, ismeestal verschillend. Degrondwaterregimecurve moet
dan ookeen stijgende tak hebben met dezelfde
helling alsdecurvenvan de afzonderlijke
jaren. Detop en het dalvan degrondwaterregimecurvegeven het niveau aan tot waar de
grondwaterstand gemiddeld in dewinter stijgt
(degemiddeld hoogste grondwaterstand oftewel GHG)en in dezomer daalt (de gemiddeld
laagstegrondwaterstand oftewel GLG)(zie
afbeelding i)2>''M.

Het grondwaterregime
Degrondwaterregimecurve isniet identiekaan decurvedieverkregen wordt door het
middelen van degrondwaterstanden op
T^ijd-stijghoogtdijncn,grondwaterregimecurveendaggemiddeldeKgimeau~veoverdejaren1989-1996opdezelfde data van deafzonderlijke jaren4,7'.In
depraktijk wordt voor het bepalen van de
basisvandagwaardenvoorhydrologischejarm1)).
grondwaterregimecurve echter vaak gebruik
gemaakt van degemiddelde dagstanden over
apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt
verschillendejaren. Deopdeze manier verkre0
gen gemiddelde curve ishierdoor niet identiek
aan de regimecurve.Voordezecurvewordt in
dit artikel de term daggemiddelde regimecurvegehanteerd. Dedaggemiddelde regimecurve
wordt dus bepaald door de grondwaterstand
voor iederedatum overdeafzonderlijke jaren
GHG
temiddelen, waardoor een middeling in de
y-richting plaatsvindt. Eendergelijke middeling, waarbij deop dezelfde dag gemeten
grondwaterstanden over een aantaljaren
gemiddeld worden, leverteen niet reële, afgevlaktecurveop 4 ' 6 '.Dehoogste en laagste stanGLG
den vallen immers niet elkjaar op hetzelfde
tijdstip.
Eendichter bij dewerkelijkheid aansluitend beeld ontstaat alsdejaarlijks optredende
Daggemiddelde regimecurve
hoogste respectievelijk laagstestanden, ongeGrondwaterregimecurve
acht het tijdstip van voorkomen, worden
Afzonderlijke tijdstijghoogtelijnen 1989-1996
gemiddeld. Dit systeem ligt tengrondslag aan
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geeft deze regimecurve debesteschatting van
degrondwaterstand vooreen bepaalde dag in
een willekeurigjaar. De grondwaterregimecurvewordt daarentegen gekenmerkt door een
langzame dalingin het voorjaar en een snelle
stijging van degrondwaterstand in het najaar.
DeGHGenGLGworden door deze curve
bereikt en hetgedragvande grondwaterstand
isindezegrafieken goed aftelezen. In tegenstelling tot dedaggemiddelde regimecurve
geeft degrondwaterregimecurve ook informatie overdegemiddelde samenhang van de
grondwaterstand in de tijd.

degrondwaterregimecurve, die ontstaat door
in derichting loodrecht opde te verkrijgen
curvetemiddelen81.Indit geval wordt een
middeling in zoweldex-alsy-richting uitgevoerd. Karakteristiek voor deze grondwaterregimecurve isdat zowelde helling van de
dalende en stijgende tak als het tijdstip van
dalen en stijgen overeenkomt met het gemiddelde beeld van de afzonderlijke jaren4''7'. Uit
afbeelding 1 komt duidelijk naar voren dat de
daggcmiddelde regimecurve isafgevlakt en de
GHG en GLGdoor dedaggcmiddelde regimecurveniet wordt bereikt.Statistisch gezien
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Invloed van hetaantalgebruiktearoniwattrsta.ndsmeti.ngtnperhydrologischjaar, opdeberekendeGHGen
GLGvoorverschillendewaarnemin^s/requenties.
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Het samenstellen van een grondwaterregimecurve wasvroeger bewerkelijk en enigszins
subjectief Ondanks deautomatisering blijkt
het nu nog steeds moeilijk dergelijke grondwaterregimecurves automatisch te genereren.
Momenteel wordt bijAlterragetracht een
methodiek te ontwikkelen waarmee de grondwaterregimecurve op basis vangrondwaterstandsgegevens automatisch kan worden gegenereerd.Aangezien men vroeger voor het
karakteriseren van het grondwaterstandsverloop alleen de top en het daluit de gemiddelde
curvehanteerde, isgezocht naar een eenvoudiger werkwijze. Uit hydrologisch onderzoek in
de6o-erjaren bleekdat, wanneer gedurende
een groot aantaljaren (minimaal acht) de
grondwaterstand tweemaal per maand (opof
omstreeks de 14eende 28e)gemeten is,uit
dezegegevensde top van decurve in de vorm
van deGHGen het dal van decurve in de vorm
van deGLGvrij eenvoudig te berekenen
zijn2'3''4'. Dezeworden berekend door het middelen van respectievelijk dedrie hoogst gemeten (HG3)en dedrie laagstgemeten (LG3)standen in een hydrologischjaar, hetgeen
proefondervindelijk isvastgesteld4''7'. Om de
GHG en de GLGtebepalen, wotden respectievelijk de HG3en deLG3 overminimaal acht
hydrologischejaren gemiddeld.Afbeelding 2
geeft deinvloed weervan het aantal waarnemingen dat wordt gemiddeld per hydrologisch
jaar ende invloed van de waarnemingsfreHjO
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quentie opde berekende GHGen deGLG.
Uitdegrafiek komt duidelijk naar voren
dat deGHGlager isendeGLGhoger naarmate
gebruik wordtgemaakt van meer meetdata bij
demiddeling.Middelingovereengroter aantal
standen perjaar heeft dus totgevolgdat de fluctuatie (verschil tussen GHGenGLG)afneemt en
niet meer overeenkomt met de fluctuatie in de
grondwaterregimecurve4'. Uitdegrafiek komt
tevens naarvorendat bijeen andere waarnemingsfrequentie het eveneens mogelijk isom
rond GHGenGLG(repectievelijk detopen het
dalvandegrondwaterregimecurve) uit te
komen doorsimpelweghet aantal waarnemingenper hydrologischjaar,datgemiddeld wordt,
bij testellen.Voorzeer hoge waarnemingsfrequenties moet echter worden opgemerktdat
per buislocatie het aantal standen dat gebruikt
moet worden bij demiddeling sterk kanvariëren.Dezevariatie iseengevolgvandepiekerigheidvan het grondwaterstandsverloopende
daarmee samenhangende overschrijdingsduur
van deGHGen deGLG. De overschrijdingsduur
heeft vermoedelijk weereenrelatiemet de
breedte vande topen het dalvandegrondwaterregimecurve.

Conclusies
DeGHG en de GLGzijn ontstaan uit een
grondwaterregimecurve diede grondwaterstand weergeeft voor eenjaar met gemiddelde
weersomstandigheden. Belangrijkste kenmerk
van degrondwaterregimecurve isdat dezeeen
relatie heeft in de tijd en deGHGen deGLG
beschrijft in de vorm van respectievelijk de top
en het dalvan decurve.Hierdoor isdeGt,
samengesteld uit een GHG en een GLG,eigenlijk een samenvatting van het grondwaterregime.
Dedaggemiddelde regimecurve geeft statistische gezien debesteschatting van een
grondwaterstand voor een willekeurige dag.
Dedaggemiddelde regimecurve iseen statistische curvedie weinig relatie in de tijd weer-

geeft. Doordemiddeling op dagbasisgeeft de
daggemiddelde regimecurve een afgevlakt
beeld, hetgeen tot uiting komt in het niet
bereiken van deGHGen deGLG.
Door de bepalingswijze van de daggemiddelde regimecurve en dedaarmee samenhangende afvlakking van het berekende grondwaterstandsverloop isde daggemiddelde
regimecurve voor bijvoorbeeld schadeberekeningen met bruikbaar. In het kader van Waternood heeft men behoefte aan een actueel
grondwaterregime. Ookhiervoor isdedaggemiddelde regimecurve niet bruikbaar en
verdient het devoorkeur gebruik temaken van
degrondwaterregimecurve ofeen samenvatting hiervan in devorm van deGHGenGLG,
oftewel de Gt.
Indepraktijk blijkt dat de twee besproken
curves veelalaangeduid worden met de term
regimecurve.Aangeziendecurven nogal van
elkaar verschillen, verdient het aanbeveling
rekening te houden met de berekeningswijze
teneinde verwarring te voorkomen.
Het verdient aanbeveling een methodiek
teontwikkelen om de grondwaterregimecurve
automatisch uit meetgegevens of modelresultaten te kunnen berekenen, teneindede curve
bruikbaar te maken binnen de Waternoodsystematiek.
Bijeen afwijkende meetfrequentic ten
opzichte van de 14-daagsemcetfrequentie zijn
eveneens deGHG en deGLGte bepalen. Hierbij dient echter niet de HG3ofLG3,maar de
HGn ofde LGn(n= afhankelijk van de meetfrequentie) te worden gebruikt om deGHG en
deGLGte bepalen.
Een 14-daagse frequentie isongeveer de
laagstewaarnemingsfrequentie waarbij de
GHGen deGLGnauwkeurig kunnen worden
vastgesteld. Bijeen maandelijkse frequentie
worden deGHGen GLGbepaald op basis van
één oftwee waarnemingen, waardoor deonzekerheid toeneemt. Bijeen hoge meetfrequentic
isdeoverschrijdingsduur sterk bepalend voor

het aantal tegebruiken metingen (HGn,LGn)
voordevaststelling van de GHG en deGLG.
Nader onderzoek naar de overschrijdingsduur
vandeGHGen deGLGis wenselijk.
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• Proceswaterbereiding uit oppervlaktewater
• Spoelwaterbehandeling in de drink- en proceswaterbereiding
• (Biologische) zijstroomfiltratie in koelwatercircuits
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