degezondheid enveiligheid,isinveelEuropeselanden nogonvoldoende.

De rol van Europa
Volgensdedeelnemers vanhet seminar
moetEuropaeen belangrijke rolhebben bij
dewaterproblematiek. DerolvanEuropa
zoubelangrijker moeten worden ophetvlak
vanwaterbeschikbaarheid. In hetzuiden van
Italiëisbijvoorbeeld voldoende water
beschikbaar; tochslaagtdeoverheiderniet
inalleburgers tevoorzienvan drinkbaar
water.Eninsommigelanden iswatereen
commercieelproductgeworden,zoalsinItaliëenFrankrijk.Erzoueensysteemvan
richtlijnen en/ofsancties moeten worden
opgesteldopdatdrinkbaar water beschikbaarisenblijft vooriedereen.
Ookmoet Europa eenbelangrijke rol
hebben bij bescherming tegen watertekort
enoversrroming.Hierbij valttedenken aan:
• het instellenvaneenonderzoeks-en/of
informatiecentrum waaronder meer
onderzoek wordtgedaan naar oorzaken
eneffecten vanwatertekort en wateroverlast(technisch,socio-economisch),
waarvoorspellingen wordengedaanen
waareen'earlywarningsysteem' wordt
ontwikkeld terminimalisatie vanschade
door verdrogingofwateroverlast;
• (toezien ophet]instellenvaneencrisismanagementteam of-plan (opEuropees
ofnationaal niveau),opdat coördinatie
vanactiesplaatskanvinden ingevalvan
wateroverlast;
• voorlichting/educatie en communicatie
tervergrotingvanhet waterbewustzijn
indelidstaten, bijvoorbeeld omtrent de
gevolgen vanheteigenwaterverbruik en
economisch handelen opdebeschikbaarheid vanwater inandere landen;en
• hetstimuleren vanwaterbesparingenhergebruik (onderanderein huishoudensenlandbouw).
Tijdens hetseminar isnaarvorengekomendatopEuropeesniveau veelwatergerelateerdeproblemen bestaan. Oplossingen
voordezeproblemen moeten niet alleen
gezochtworden indetechniek;ookbewustwordingenpolitiekdraagvlakvoorwater
vormen belangrijke aspecten bij het omgaan
met enoplossenvande waterproblematiek.
Europamoeteroptoeziendatwater(kwaliteitenkwantiteit) inallelidstaten opde
politiekeagendawordtgezet.Dedeelnemers
waren heterovereensdatdeEuropese
Kaderrichtlijn Waterdaartoewellichteen
goedeaanzetgeeft, f
ir.L.Bemhardi
(KiwaWater Research)
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H e t n u t van
tijdreeksanalyse
"Hetnutvantijdreeksanalyse binnendehydrologieisgeenvraagmeer."ZobeslootdagvoorzitterTheoOltshoomdestudiedag 'Tijdreeksen
mgrondwater'vandeNederlandseHyrdologischeVerenigingop8juni bijKiwainNieuwegein.Tijdreeksanalyse iseenvaardigbeiddie
elkepraktiserendehydroloogzoumoeten
beheersen.SindsBoxenjenkmgs'mdejaren
zeventigisveelgehemdophctgebiedvan tijdreeksanalyse.Onderinvloedvansnellerecomputersenhetwerkvandetijdreekspiontersbinnendehydrologie[FransvanGeerbij
TNO-NITG,HarryRol/bijPWNenPaulBaggelaarhijIcastat)istijdreeksanalyse delaatste
tienjaar ineenstroomversnellinggeraakt.De
(aatstejarengaatdeaandachtsteedsmeeruit
naarderelatietussenstatistiekenjysica.
Tijdreeksanalyse isniet moeilijk!zo
luiddedebelangrijkste boodschapvande
sprekersopdestudiedag.Tochblijkt de
praktische uitvoeringvan tijdreeksanalyse
nogsteedsvoorbehouden aaneenkleine
kringvanspecialisten.Onterecht meenden
desprekers,wanttijdreeksanalyse isnietzo
ingewikkeld.HarryRolf(PWN)lietin zijn
voordracht 'Tijdreeksen voordummy's'zien
datmennietzostatistisch onderlegd hoeft
tezijn ommet tijdreeksanalyse aandeslag
tegaan.Welishetbelangrijk ommetde
fysische kennisvaneenhydroloog kritisch
naarderesultaten tekijken.PaulBaggelaar
(Icastat)sloothieropaandooreenaantal
wijzelessenvoorde interpretatie vanreeksenenvalkuilenaanhetpubliekmeete
geven.
Delaatstejaren iseenbeweginggaande
omdevoordelenvantraditionele,op fysischekennisgebaseerde,technieken enstatistischetechnieken tecombineren.Fransvan
Geer(TNO)lietzienwelkevoordelen het
versrandigcombineren vanfysisch inzicht
entijdreeksmodellen kanhebben vooreen
(grondwater)hydroloog.JosvonAsmuth
(Kiwa)toondedattijdreeksanalyse eenstuk
eenvoudiger wordtalshydrologische kennis
gebruikt wordt.Viceversageeft de tijdreeksanalysenuttige informatie overhet grondwatersysteem.
MartinKnotters(Alterra)steldedepraktischevraag:hoevaakenhoelang moetje
meten?Alsdegemeten reeksenniet voldoen
aandevoorhetdoelbenodigde eigenschappen,zaldenauwkeurigheid vanderesulta-

tenvandetijdreeksanalyseookvaakonvoldoendezijn.Herisduszaakvoorafvoldoendeaandacht tebesteden aandemonitoringsstrategie.WilbertBerendrecht (TNO)sprak
overhetsimultaan modelleren van tijdreeksen.Deresultaten vantijdreeksanalyses hebbennogvaakeengroteonzekerheid.Doorde
grondwaterreeksen directin onderlinge
samenhang temodelleren, blijkteenaanzienlijke verbetering mogelijk tezijn. Het
modellegteenkoppeling tussendeindividuelereeksen,waardooreen regionaal
samenhangend modelontstaat.Dekoppelingisgerealiseerddoorhetmodelopbasis
vandegrondwarerreeksen regionalepatronen telatendefiniëren. Vervolgenskan
onderscheid gemaakt wordentussenregionale(gezamenlijke)enlokale (individuele)
fluctuaties.Ditonderscheid levertveelvoordelenop,onderanderebij het voorspellen
vangrondwaterstanden en kwaliteitscontrolesvanreeksen.Ookkunnen lokale afwijkingenin hetgrondwaterregime snelleren
nauwkeuriger gedetecteerdworden, doordat
informatie vanomliggendereeksengebruikr
kanworden.
KeesMaas(Kiwa)demonstreerde dat
tijdreeksanalyse eenvoudigkanzijn. Hij
toondeookdatdeverschillen tussen tijdreeksmodellen endeterministische modellenergkleinzijn. Hijsteldezelfsdat tijdreeksmodellen eigenlijkook
detetministische grondwatermodellen zijn.
Deparameters vandetijdreeksmodellen zijn
regulieregeohydrologischekenmerken van
eengrondwatersysteem.Alleenhetschaalniveau verschilt:deparameters uiteen tijdreeksmodelzeggenietsoverhetsysteemals
geheel,inclusiefbegrenzingen.Dat tijdreeksmodellen infeite deterministische
grondwatermodellen zijn, biedt perspectief
voorhet vertalenvanparameters van tijdreeksmodellen naarpunten waardegrondwaterstand nietisgemeten. <f
Devoordrachtenvandestudiedagzullendoorde
NederlandseHydrologischeVereniging meen
hoekjeuitgegevenworden.
Gijsbert Cirkel en KeesMaas (Kiwa)

Kopijsluiting
AlsueenbijdragewiltleverenaanH20,
danmoetdezeminimaaltweewekenvoor
eventueleplaatsingopderedactiebinnen
zijn.Dekopijsluiting vooreenvolgend
nummer isdusaltijd opdedagdatH20
uitkomt.Foto'senandergrafisch materiaal
bijeenartikels.v.p.perpostopsturen!
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