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Tndrccksanalysc iseen beproefd enuitermate praktisch middel omgrondwaterstandsmetingen teanalyseren. Het wordt bijvoorbecldgcbruikt om liereffect van hydrologische maatregelen o/grondwatcrwinningen te bepalen.Andere toepassingen zijn heropsporen van trends(verdroging / vernatting . oorzaken van wateroverlast, het corrigeren van waarnemingen voorklimaatsverschillen, ojeenvoudigweg
her opschonen ofverlengen vangebrekkigegrondwaterstandsreekseu.Tijdreeksanalyse wasvanwegede
beperkingen en ingewikkeldeachtergrond in hetverledenvooral het domein van doorgewinterdestatis
tici. Inmiddels kunnen tijdrccksmodellen echterzonderproblemen overweg nieralle, ookgebrekkigeen
onregelmatige meetreeksen,enookdeprogrammatuur isgcbruiksvriendclijkergeworden. Hierdoor
komttijdreeksanalyse binnen bereik van iederepraktiserende hydroloog enecoloog.
Degrondwaterstand in een dichtbevolkt
land alsNederland wordt door allerhande factoren beïnvloed. Natuurlijke factoren als neerslagen verdamping oefenen overalen altijd
hun invloed uit. Lokaalspelen ook andere factoren, zoals beheer van oppervlaktewaterpeilen,grondwaterwinning, beregening, drainage
en ingrepen in de waterhuishouding.Alleen al
inNederland wordt het verloop van de grondwaterstand op meer dan 20.000locatiesgeregistreerd.Dezeenorme schat aan gegevens wordt
vooreengroot deel doorTNO verzameld en is
makkelijk toegankelijk viahet databestand
DINOop internet. Helaas blijkt het vaak moeilijk om uit dezegegevens ditect conclusies te
trekken.Devariatie in neerslagen verdamping,van dag tot dagen vanjaar totjaar, zorgt
ervoor dat het verloop van de grondwaterstand
nogal grillig is.Het isdaardoor lastig (zo niet
onmogelijk) om het effect van bijvoorbeeld een
vernatttingsmaatiegel op het oogte kunnen
bepalen en tescheiden van meteorologische
invloeden.Tijdreeksmodellen zijn hiertoe wel
in staat.Destatistische theorie achter tijdreeksanalyse iscomplex, maar moderne software maakt hetgebruik ervaneenvoudig. Net
alsbij een DVD-spelerhoefje de techniek
erachter niet tekennen om hem te kunnen
bedienen. Het basisprincipe van een tijdreeksmodel isbovendien eenvoudig: in het model

zit een stukje elementaire kennis verankerd
over hoedegrondwaterstand stijgt en weer
daalt, bijvoorbeeld na een hoeveelheid regen.
Met dezekennis fin wezen een kleine hydro-

Afl).1:

logische formule ofresponsfunctie) worden
tijdreeksen van onder meer neerslag, verdampingen grondwaterwinning getransformeerd
in een effect opdegrondwaterstand en vervolgens opgeteld.Demeer complexe statistiek
achter het model dient om het effect van de
verschillende invloedsfactoren en de betrouwbaarheid van deuitkomsten zogoed mogelijk
in teschatten. Eenvoorwaarde om verschillende invloeden uit elkaar te kunnen houden is
wel dat hun gedrag in de tijd verschillend is,
zoalsduidelijk het geval isin afbeelding r.
Dezegeeft een voorbeeld vaneen grondwaterstandsreeks die ontleed isin een aantal deelreeksen die het effect van de afzonderlijke
invloeden beschrijven (hier neerslag, verdamping,een naburige onttrekking en het peil van
deMaas).

'Ontleding'vaneaignndwatcrstanireehganaen

Debasis van demoderne tijdreeksmodellen werd in 1970gelegd doorBoxenJenkins,
met depublicatie van het boek Time Series
Analysis,Forecastingand Control'. Hierin
werd destatistische tijdrecksanalysetheotie
voor het eerstgoed uitgewerkt en uitgebreid
behandeld. Makkelijk toegankelijk isde materie echter met. Dewiskundige formuleringen
in het bockzijn omslagtigen voor het toepassen van demodellen isper individuele reeks
een iteratieve methode van modelidentificatie,
patameterschatting en diagnostische toetsing
vootgeschreven. Het duurde dan ook relatief
lang voordat het gebruik van tijdreeksmodellenz'n wegvond naar dehydrologie. Nederland waserechter relatiefsnel bij, misschien
welvanwegedeveelheid aan meetgegevens, en

in debuurtvan deMaosinMidden-Limburg,inbijdra-

gen vanverschillende invloedsfactoren.
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wc lopen internationaal gezien nog steeds
voorop.Zoverschenen in1988twee artikelen
in H 2 0, waarin Box-Jenkins tijdreeksmodellen
aan een breder publiek werden voorgesteld1"5'.
Ookdeverdroging inNederland isalvroegin
kaartgebracht metbehulp van tijdreeksanalyse4'.Delaatstejaren iseen aantal belangrijke
praktische beperkingen van deze modellen
weggenomen. Deoorspronkelijke tijdreeksmodellen van BoxenJenkins kunnen bijvoorbeeld
alleengebruikt worden alsermetingenmet
een vaste frequentie enzonder onderbrekingen
beschikbaar zijn. Interpolatie van onregelmatige metingen naar een vaste frequentie kan,
maar verminkt de statistische eigenschappen.
Deze beperking isinmiddels optwee verschillende (maar verwante) manieren opgelost.
Enerzijds door hettijdreeksmodel intebedden
in eenzogeheten Kalmanfilter2' enanderzijds
door de modelvergelijkingen omtezetten naar
continue tijd, zodat de meetfrequentie daarin
geen rolmeer speelt 6 .

Inzet van fysische principes
Eenander aspect waaraan gewerkt is,isde
relatie tussen tijdreeksmodellen ende fysische
werkingvan het grondwatersysteem dat ze
beschrijven. Martin Knotters enMare
Bictkens3'waren deeersten die een direct verband legden tussen deparameters van een tijdreeksmodel eneen eenvoudige schematisatie
van een bodemkolom. Zij lieten zien dat een
eenvoudige bodemkolom wiskundig gezien
hetzelfde werkt alseen lineair reservoir endus
beschreven kanworden met een eenvoudig
tijdreeksmodel. Inmiddels isderelatie tussen
fysica entijdreeksmodellen nogeen stap verder
uitgewerkt. Inde tijdreeksanalysemethoden
diedeel uitmaken van hetprogramma Menyanthes (ziekader) isovergestapt van een
beschrijving van dewerking van grondwatersystemen instatistische termen -zoals autoregressiefen 'moving average'-naar een
beschrijving infysisch-wiskundige functies.

Hydrologische formules kunnen daarbij direct
alsresponsfuncties worden ingezet inhet
model.Alsbasisfunctie isechter de zogeheten
Pearson III-functie gekozen. Deze functie
beschrijft destroming vanwatet door een
reeks van reservoirs (afbeelding 2),maar hij
blijkt met wat wiskundige generalisaties deimate flexibel dathijhet gedrag van de meeste
grondwatersystemen bevredigend kan
beschrijven, ongeacht hungeometrie.

waarnemingen van een individuele peilbuisin
de buurt van het gedempte Van LimburgStitumkanaal. Duidelijk istezien dat de anti-verdrogingsmaatregelen hier een spectaculair
tesultaat hebben gehad:degrondwatetstandis
gestegen met +/-1.75 meter.
In afbeelding 4zijn tijdreeksanalyse-resultaten weergegeven overeen transect van dezee
tot het aangtenzende poldergebied. Uithet
patroon van deverklaarde variantiesdatnaar
voren komt (een maat voor de 'performance'
van hetmodel),blijkt dat hetmodel het verloop van de freatische grondwaterstand goed
weet tebeschrijven. Indediepere lagenen
vooral aan dekust zijn de resultaten minder
goed, wat eropwijst dat hier ookandere factoren een rol spelen.Hoogstwaarschijnlijk gaat
het daatbij omhetgetij ende grondwateronttrekkingen tennoorden van hetgebied, diein
deeerste analyses nog niet meegenomen zijn.
In degrondwaterstandgegevens uithetaangtenzende poldergebied bleekgeen effect
meetbaat: hetisniet aanwezig ofvalt weginde
ruis.Omdat de statistische relaties bij tijdreeksanalysc bepalend zijn voorde uitkomsten, moeten deresultaten gecontroleerd
worden ophunfysische 'plausibiliteit'. Nietoorzakelijke, toevallige verbanden inhetverloop van verschillende invloedsfactoren kunnen de resultaten immers verstoren. Ook hier
biedt hetruimtelijke verband uitkomst.De
geschatte verhogingen zijn conform de verwachting, met een top opdeplek waar enerzijds het VanLimburgStirum kanaal heeft
gelegen,enanderzijds terplekke vanhetOos-

Zo wordt bij voorbaat algebruik gemaakt
van een stukje hydrologische kennis enis het
niet meer nodig om tijdreeksmodellen op statistischegronden enper individuele reeks 'afte
regelen'. Tijdreeksanalyse kan daardoor
worden toegepast opgrote aantallen reeksen
tegelijk en isbovendien een stuk eenvoudiger
in het gebruik.

Meer inzicht door ruimtelijke
samenhang
Door degeautomatiseerde verwerking
maakt het qua inspanning enkosten weinig
meeruitofje nueen paat grondwaterstandreeksen ofhonderden tegelijk analyseert. Hoewel tijdreeksmodellen in principe 'puntmodellen'zijn, leveren dergelijke resultaten bijhet
dichte netwerk van peilbuizen datwein
Nederland kennen toch een ruimtelijk beeld.
Met hetprogramma Menyanthes zijn bijvoorbeeld 680grondwaterstandsteeksen inhet zuidelijk deel van deAmsterdamse Watetleidingduinen geanalyseerd om een inschattingte
maken van deeffecten vande anti-vetdrogingsmaatregelen diedaar begin 1995zijn
genomen.Afbeelding 3toont de simulatieen

A/b. 3:

VerloopvandegrondwaterstandindenabijheidvanhetVanLimburgStirumkanaal(peilbuis24H087.2).
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4 - VanLimburg-Stirum kanaal
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Doorsnede 'Noord' door het zuidelijk deelvan de Amsterdamse waterleidingduinen. Degekleurde bolletjes geven de 'performance' van het model weer. Donkere bolletjes hebben een hoog percentage verklaarde vanantie, lichte een lage. De rechterjtguur toont de geschatte verhogingen injïlters hoger dan -5 m-NAP.

terkanaal,waarvanhetpeilmet+/-50centimeterisopgezet.Hetpatroon indegeschatteverhogingen indedieperelagen(hierniet
getoond)isruimtelijk veelvlakker,wathydrologischgezien logischis.Devariatiesdaaromheenkunnen temakenhebbenmetdeschattingsonzekerheidofmetvariatiesinde
bodemopbouwendediepteligging vande filters.
Conclusie
Doordeinspanningen vanverschillende

partijen (naastKiwaWaterResearchendeTU
Delft bijvoorbeeldookAlterraenTNO)isde
techniekvantijdreeksanalyse opeenhoger
plangetild.Tijdreeksanalyse isveeltoegankelijkergewordenendaarmeebezigaaneen
opmarsindepraktijk.Tegelijkertijd isdetechniekookgeschiktgemaaktvoorverwerking
vangroteaantallen reeksen.Degrootschalige
toepassingvantijdreeksanalyscblijkt nieuwe
mogelijkheden enextrainformatie opteleveren.Waarhetopgrondvandeanalysevan
individuelereeksennietgoedmogelijk isom

Menyanthes
Menyanthesiseenprogrammavoor hetbeherenenanalyserenvangrondwaterstandgegevens.
DebasisisontwikkeldaandeTUDelftinhetkadervanhetpromotie-onderzoekvanJosvon
Asmuth,maarisdoorKiwa(i.s.m.Artesia)omgevormdtoteengebruiksvriendelijkhulpmiddel
datgeschiktisvoorderden.Menyanthesdraaitnietalleenomtijdreeksanalyse.Hetprogramma
kanbijvoorbeeld ookgebruiktwordenompeilbuisgegevensuitDINOomtezetteninallethande
(aldannietklimaatsrepresentatieve)grondwaterstands-karakteristieken, zoalsgrondwatertrappen,duurlijnen,regiemcurves,ofGHG-GVG-GG-GLG's.Bovendienkunjedegegevenser
makkelijkmeebeheren,opschonenenpresentereningrafieken.DenaamMenyantheskomtvan
Menyanthestrifoliata,dewetenschappelijke naamvoorhetbijonsinheemseenbijzondereplantje'Watetdrieblad'.Waterdriebladverwijst naardedrie'bladen'vanhetonderzoekdatKiwadoet
ophetgebiedvan
grondwatetspiegeldynamica:tijdreeksanalyse,grondwaterr (ra 2Wrm
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