Verslag van symposium van Stichting OODAM

Georadar en hydrogeologie

Inleiding
Op 25 november 1993 werd in het Hof
van Gelre te Epe een symposium
gehouden over Georadar. De Stichting
Ontwikkeling Ondiepe Data-Acquisitie
Methoden (Stichting OODAM) heeft
gedurende 4 jaar onderzoek laten
verrichten naar de toepassings- en
ontwikkelingsmogelijkheden van georadar
voor een betere verkenning van de
ondiepe ondergrond (tot max. 40 meter).
De resultaten van de eerste jaren zijn
hoopgevend. Tijdens het symposium werd
de opzet van het onderzoekproject
besproken, kwamen de ervaringen bij ecohydrologisch en verdrogingsonderzoek
aan de orde en werd uitgebreid ingegaan
op de toepassingsmogelijkheden van
georadar; tenslotte werd een velddemonstratie van de meetapparatuur
gehouden.
Opzet en vervolg project Ontwikkeling
Georadar
Ir. H. K.A. Rotermundt, van de Veluwse
Nutsbedrijven en voorzitter van de
Stichting OODAM, ging in op het belang
van de georadartechniek voor de hydrogeologie. De rol van Stichting OODAM
werd geschetst; hierin nemen de volgende
acht waterleidingbedrijven deel: Veluwse
Nutsbedrijven NV, NV Waterleiding
Maatschappij Gelderland, NV Waterleidingmaatschappij Oostelijk Gelderland,
NV PGEM, Waterleiding Maatschappij
Overijssel NV, NV Waterleidingbedrijf
Midden-Nederland, NV Waterleiding
Maatschappij Limburg, Gemeente Waterleidingen Amsterdam. Ken overzicht werd
gegeven van het in Nederland verrichte
onderzoek en de toepassingsmogelijkheden en voordelen van georadar. De
toepassingen van georadar liggen vooral
op het gebied van de geohydrologie, maar
ook van bodemkunde, delfstoffenwinning,
milieu-onderzoek, diepfunderingen,
aanleg tunnels, ondergrondse opslag
warmte/koude, explosievenopsporing,
archeologie. Ook werden de toekomstplannen van de Stichting toegelicht en de
belangrijkste elementen van het vervolgonderzoek, dat gedurende de jaren 1994
tot en met 1996 zal plaatsvinden. Tot slot
werd aangegeven hoe bedrijven, via
toetreding tot de Stichting OODAM,
kunnen gaan participeren in het
toekomstig georadaronderzoek.
Georadar ten behoeve van ecohydrologisch onderzoek
Ir. T. N. Olsthoorn, Gemeentewaterleidingen Amsterdam, ging in op het ecohydrologisch onderzoek dat in de waterleidingenduinen wordt uitgevoerd, om zo
goed mogelijk de relatie tussen enerzijds
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de natuur en anderzijds de waterwinnning
en kunstmatige grondwateraanvulling te
kunnen vaststellen. Dergelijk onderzoek
vergt een goed beeld van het freatisch
vlak, dat in de Amsterdamse Waterleidingduinen in belangrijke mate blijkt te
worden bepaald door de verbreiding van
veenlagen op enkele meters beneden
maaiveld.
Vóór het onderzoek van Stuyfzand [1986]
en de RGD [1989] werd uitgegaan van
verspreid voorkomende veenlenzen met
slechts plaatselijke betekenis. Het
genoemde RGD-onderzoek bracht, met
circa 300 nieuwe boringen, aan het licht
dat het veen in langgerekte stroken voorkomt, met een breedte die kan oplopen tot
ruim een kilometer, samenhangend met
het ontstaan in voormalige, langgerekte
duinvalleien. Daartussen, op de voormalige strandwallen, komen langgerekte
smalle stroken voor waar het veen
ontbreekt. De ligging daarvan blijkt evenzeer bepalend voor de freatische grondwaterstanden. Voor zowel een goede
kartering als modellering is nauwkeurige
kennis van de verbreiding van het veen
essentieel.
Ook met een uitgebreid boorprogramma
is het onmogelijk om in een groot gebied
als de Amsterdamse Waterleidingduinen
de randen van het veen nauwkeurig vast
te stellen. De georadar is hiervoor een
veel beter instrument, omdat zij een
continu profiel oplevert. In dit profiel
blijkt het verloop van de freatische grondwaterstand goed waarneembaar. Hierdoor
kan de steile overgang op de randen van

het veen worden aangegeven. Ook
konden gebieden met twee grondwaterspiegels, één boven en één onder het
veen, met de georadar zichtbaar worden
gemaakt. Min of meer als verrassing bleek
de ligging van het veen zelf in de
profielen van de georadar waarneembaar.
Het bewijs van de juiste interpretatie werd
geleverd door ter plaatse van een
markante overgang een gedetailleerd
boorprogramma uit te voeren, waarbij in
een raai boringen zijn gezet met een
tussenafstand van 2 meter.
Eind 1993 is met het oog op nog uit te
voeren ecologisch onderzoek een groot
deel van het duingebied met de snelle
georadarsleepuitrusting bemeten.
Hierna volgde een ander praktijkvoorbeeld.
Georadar in de verdrogingsstudie Epe;
het ongrijpbare zichtbaar maken
Ir. H. Vaessen, van de NV Waterleiding
Maatschappij Gelderland, ging nader in
op een verdrogingsstudie.
De W M G onttrekt sinds 1955 grondwater
op een waterwinterrein aan de Dellenweg
in Epe. De huidige vergunning van 6
miljoen m /jaar is al in 1963 verleend op
basis van beperkt onderzoek naar de
gevolgen van de winning. In de voordracht werd aandacht besteed aan de
sindsdien gesignaleerde verdrogingsproblemen en de wijze waarop door
verdergaand onderzoek geprobeerd is
daar meer inzicht in te verschaffen en
oplossingen aan te dragen. Aanvankelijk
richtte de aandacht zich op de afvoer van
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sprengen in de omgeving van de winning
(jaren zestig); later kreeg de droogteschade van een landbouwgebied de
nodige aandacht (jaren zeventig); tenslotte
kwam de verdroging van de nog verder
gelegen veengebieden in beeld (tweede
helft jaren tachtig).
Via grondwatcrmodelstudies is geprobeerd een aantal oplossingsvarianten

4. Bepaling van de verbreiding en
continuïteit van klei- en veenlagen.
Van al deze toepassingsgebieden werden
voorbeelden getoond, waaronder zeer
recente onderzoekresultaten in het waterwingebied te Epe, waar zeer abrupte
sprongen van 1,5 tot 2 meter in de grondwaterspiegel werden aangetoond.

een uitgebreide toelichting op de
mogelijkheden.
Georadar is een nieuwe geofysische
techniek, die onder gunstige omstandigheden zeer gedetailleerde ononderbroken
afbeeldingen kan geven van de opbouw
en structuur van de ondiepe ondergrond
tot 40 m diepte. Georadar reageert op
contrasten in dielektrische constanten van

Uit de resultaten blijkt dat georadar een
waardevolle niet-destructieve methode is
voor de verkenning van de ondiepe
ondergrond.
Nu de data acquisitie van georadar geoptimaliseerd is, zal in fase II van het georadarproject (1994-1996) de nadruk
worden gelegd op een verbeterde bewerking en interpretatie van de data. Daarbij
zullen bestaande geavanceerde seismische
technieken die worden toegepast in de
olie-exploratie, als voorbeeld dienen.
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aan te dragen voor de verdrogingsproblemen. Omdat het om een gestuwd
gebied gaat is veel detailkennis nodig van
de ondergrond. Op basis van de modelstudies bleven een aantal vragen onbeantwoord, die aanleiding waren voor de
recentelijk uitgevoerde georadar-metingen
met zeer opmerkelijke resultaten.
Gestuwde gebieden hebben eigenschappen die moeilijk grijpbaar zijn
voor regionale grondwatermodellen maar
die toch zeer essentieel zijn voor een
effectieve aanpak van de verdrogingsproblematiek. Georadar blijkt een
welkome aanvulling te zijn om het
'ongrijpbare' van gestuwde gebieden
zichtbaar te maken, bijvoorbeeld grondwatersprongen.
Naast bovenstaande praktijkvoorbeelden
kan georadar ook in andere onderzoekingen een rol spelen. In het onderstaande verhaal is ingegaan op de toepassingsmogelijkheden.
Methode en toepassingsmogelijkheden
Georadar
Drs. R. A. van Overmeeren, Instituut voor
Grondwater en Geo-Energie TNO, gaf

ndwaterstand.

de ondergrond. Om data acquisitie,
bewerking en interpretatie van radargegevens te optimaliseren voor hydrogeologisch en aanverwant milieutechnisch
en ecologisch onderzoek, is het project
'Ontwikkeling Georadar' uitgevoerd. Met
het aangekochte pulseEKKO IV radarsysteem zijn 4 antennefrequenties
beschikbaar.
De keuze van de frequentie bepaalt het
dieptebereik en de resolutie en moet dus
worden afgestemd op het beoogde doel.
De doeleinden van georadar proefmetingen, uitgevoerd in meer dan
20 verschillende gebieden van Nederland,
zijn vastgesteld door de 8 waterleidingmaatschappijen die samen met TNO
deelnemen in dit project.
De belangrijkste doeleinden waarvoor
georadar met succes is toegepast kunnen
in 4 categorieën worden samengevat:
1. Kartering van grondwaterspiegels in
zandafzettingen van stuwwallen, rivierterrassen en duinen.
2. Kartering van schijn-grondwaterspiegels, bij bijvoorbeeld vennen, fluvioglaciale structuren en veen.
3. Kartering van geologische en sedimentaire structuren.

Daarnaast zullen nieuwe georadar toepassingen die van belang zijn voor de waterwinning onderzocht worden; onder meer
zal gekeken worden naar de bepaling van
het vochtgehalte in de onverzadigde zone,
het karteren van zandbanen met het oog
op oeverwaterwinning en het detecteren
van organische verontreinigingen.
Velddemonstratie meetapparatuur
Door drs. R. A. van Overmeeren en
J. W. T. M. Reckman van het Instituut
voor Grondwater en Geo-Energie TNO
werd in het waterwingebied in Epe een
velddemonstratie van de meetapparatuur
gegeven en wel met het nieuwe snelle
pulseEKKO 100 radarsysteem, waarmee
een produktie van 2 km/uur wordt
bereikt. De radarantennes worden in
kunststof bakken door de 4-wiel aangedreven 'Mule' voortgesleept. De meting
wordt geregeld vanuit het veldkantoor op
de laadbak van het voertuig. Tijdens deze
demonstratie werd duidelijk een barrière
in de ondergrond en de daardoor ontstane
sprong in de grondwaterspiegel aangetoond.
Voor nadere inlichtingen over Stichting
OODAM: ir. H. K. A. Rotermundt,
Veluwse Nutsbedrijven, Postbus 250,
7300 AG Apeldoorn, tel. 055-28 56 51.
Voor inlichtingen over Georadartoepassingen: drs. R. A. van Overmeeren, Instituut voor Grondwater en Geo-Energie
TNO
Postbus 6012,2600 IA Delft, tel. 0 1 5 69 7182.
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