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Box-Jenkinstrendanalyseiseenveel toegepastemethodeomdeeffecten van hydrologische ingrepenopdegrondwaterstandte
evalueren.Opverzoekvandeprovincie
Limburg heeft KiwaeenBox-Jenkinstrendanalyse uitgevoerdomheteffectvan het
provincialeaim-verdrogingsbeleidvan1989
tebepalen.Deresultaten lekeneenpessimistisch beeldtegeven overde effecten vanhet
auti-vcrdrogiugsbelcid:opmeerdandehelft
vande onderzochte locatieszou hetbeleid
geen effect hebbengehad.
Bijdezetrendanalyse kwamen weechtereen
lastig verschijnsel tegen,waardoordegetrokkenconclusieswellichtverworpenmoeten
worden.Ee'nvandeuitgangspunten van BoxJenkinsanalyse isdeveronderstelling dathet
grondwatersysteem lineairreageert.I11 de
trendanalyse voordeprovincieLimburgbleek
echterhetgrondwatersysteemopdemeeste
locatiessterkniet-Iineairtezijn. Indiegevallen mag de Box-Jenkinsmethodeniettoegepastworden.
Inditartikelwordtdeuitgevoerdetrendanalysebesproken.Vervolgenswordtingegaanop
uiet-lineariteit,waarbijeenmethodewordt
besprokenomdeniet-lineariteitvangrondwaterstaudsreekseutebepalen.Metdeze
methode kan beoordeeldworden inwelke
situatiesBox-Jenkins trendanalysetoepasbaariseuwanneerniet.

Trendanalyse provincie Limburg
Sinds 1989voertdeprovincieLimburg
eenanti-vcrdrogingsbcleid.Volgensdit
beleid wordengeen ingrepen inde(grondf
waterhuishoudingmeer toegestaandieverdroging kunnen veroorzaken,ófde effecten
moeten wordengecompenseerd. Het effect
vanditzogenaamde'stand-still'beleidzou
tot uitingmoeten komeninhetverloopvan
degrondwaterstand:eenvoorheendalende
trendzou totstilstand moetenzijngekomen.Vijfjaar nainvoeringvanhet standstillbeleid iseentrendanalyse uitgevoerd
omheteffect vanhetnieuwebeleidte
bepalen [Maasetal.,1996]. Indezetrendanalyseishetgrondwaterstandsverloop in
twaalfpcilbuislocanesverspreidoverNoord20
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enMidden-Limburgonderzocht.Inde
afbeeldingen iaenibishet potentieel
neerslagoverschot enhetgrondwaterstandsverloopvanéénvandepeilbuizen(52BP151)
weergegeven.Dereeksen lopenvan 1985 tot
enmet 1994. Deeerstevijfjaren zijn relatief
nattejaren,gevolgd doorvijfrelatiefdroge
jaren.
Detrendanalyse isintweestappen uitgevoerd.Eerstzijn degrondwaterstandsreeksengecorrigeerd voorhetneerslagovcrschotmetbehulpvandeBox-Jenkins
methode [Box&Jenkins, 1976;VanGeeret
al., 1988; Baggelaar, 1988].Alsvoorbeeld geeft
afbeelding iedegecorrigeerde grondwaterstand vanpeilbuis52BP151 weer.Vervolgens
zijn dezegecorrigeerde reeksengetoetstop
hetvoorkomen vantrendssindsdeinvoeringvanhetstand-still beleid.Het resultaat
leverdeeenpessimistisch beeld:nadestart
vanhetnieuwebeleid trad inzevenvande
twaalfbuizeneenverlagingvandegecorrigeerdegrondwaterstandop.
Niet-lineariteit
Wannneer wedegecorrigeerdegrondwaterstandsreeks vanafbeelding ienogeens
bekijken, lijkt hetalsofernogsteedseen
seizoensfluctuatie invoorkomt.Indenatte
jaren 1985-1988isdeseizoensfluctuatie niet
genoegweggefilterd; indedrogejaren19901993 wordtdefluctuatiejuistovergecompenseerd(dehoogstegecorrigeerdegrondwaterstanden vallendan indezomer).Dit
wijst eropdat in nattejaren hetgrondwatersysteemanders reageertdan indrogejaren:
hetgrondwatersysteem reageertnict-lincair.
Wehebbeneenmethodegevondenom
deniet-lineariteit ineengrondwaterstandsreekstekunnen beoordelen. Hierbij wordt
gebruikgemaakt vande seizoensfluctuaties
vanhetneerslagoverschot endegrondwaterstand.Deseizoensfluctuaties vanhet neerslagoverschot zijngedempt envertraagd
terugtevindenindefluctuatiesvande
grondwaterstand. Ineenlineair systeem zijn
dedempingenvertragingvan seizoensfluctuaticsconstant,terwijl ineenniet-lineair
systeemdedempingen vertragingjuist

[djpotentieelneerslagoverschot

b)grondwaterstand

fclgrondwaterstandgecorrigeerdvoorhet
neerslagoverschot

[djvertragingvandeseizoensjluetuatievan
hetueerslagovcrschotvanindegrondwaterstand

(e)versterkingvandeseizoensjluetuatievan
hetneerslagoverschotindegrondwaterstand
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variëren. Wanneer we het verloop van de
demping en vertraging in detijd kunnen
uitrekenen, kan bepaald worden ofhet systeem lineair is of niet.
Devertraging en demping (we spreken
liever van vertraging en versterking) kunnen
worden uitgerekend met behulp van methoden uit de frequentie-analyse. Voor een
beschrijving van de gebruikte methode
wordt verwezen naar de appendix. Wc hebben de methode toegepast voor peilbuis
52BP151.In de afbeeldingen ld en ie is het
verloop van de berekende vertraging en
versterking weergegeven. Het blijkt dat
zowel de vertraging als de versterking met
constant zijn; de versterking varieert met
maar liefst een factor twee!
Het grondwarersysteem bij peilbuis
52BP151 isdus niet-lineair: in nattejaren
reageert het grondwater twee keer zo sterk
op de neerslag als in drogejaren. Om na te
gaan ofpeilbuis 52BP151hierbij een uitzondering is,hebben wede overige peilbuizen
ook aan een frequentie-analyse onderworpen. Het blijkt dat alle buizen in mindere
ofmeerdere mate niet-lineair reageren.

APPENDIX

Berekening van liet verloop van versterking en vertratjinc)
Bij de berekening van de versterking en vertraging maken wegebruik van de seizoensfluctuatie in de reeksen. Webeschrijven de seizoensfluctuatie van het neerslagoverschot door
decomplexe functie:
f„oW = A N0 (t) cos (Cu(t-F N0 (t))) + i ANO(t) sin (tó(t-F N 0 (t)))

waarin:

fN0(t) =
AN0(t)=

seizoensfluctuatie van het neerslagoverschot (m/d)
amplitude van de seizoensfluctuatie van de necrslagovcrschot, variërend in de

FNOM=

tijd (m/d)
faseverschuiving van deseizoensfluctuatie van de neerslagoverschot, variërend

(O=

hoeksnelheid van de seizoensfluctuatie (27T./365 d)

in de tijd (d)

De seizoensfluctuatie van degrondwaterstand wordt met eenzelfde functie beschreven.
Webeschouwen nu twee meetreeksen, één reeks met het verloop van het neerslagoverschot, NO(t),en één reeks met het verloop van degrondwaterstand, gws(t).De fase en de
amplitude van deseizoensfluctuatie van beide meetreeksen kunnen bepaald worden met
behulp van Fourier-analyse (schematisch weergegeven in afb.A).Omdat we het verloop
van de amplitude en de faseverschuiving in de tijd willen weten, voeren we de Fourieranalyse met een venster uit (wcgebruiken een venster met de vorm van een afgekapte
normaalverdeling, lopend van -3G tot 3O,met C = een halfjaar).
Aft).A Schemavoorticberckeniiitjvcmversterkingenvertragingvan hetneerslagoverschotinde
grondwaterstand.

Niet-lineariteit tast één van de impliciete uitgangspunten van het onderzoek
aan:bij trendanalyse wordt verondersteld
dat de grondwaterstand lineair reageert op
het neerslagoverschot. Wemoeten daarom
deconclusies van de Trendanalyse nuanceren: de uitkomsten geven wellicht geen reëel
beeld van deeffectiviteit van het stand-still
beleid. Een methode voor trendanalyse van
niet-lineaire tijdreeksen is bij ons weten
(nog) niet beschikbaar. Om het effect van het
beleid van de provincie Limburg te bepalen,
zullen wedaarom moeten wachten tot de
meteorologische omstandigheden weer vergelijkbaar zijn met dejaren vóór invoering
van het beleid.

Tenslotte
In de hydrologie ismet-linearireit een
bekend verschijnsel; denk bijvoorbeeld aan
grondwatersystemen met droogvallende
sloten, en destroming door de onverzadigde
zone. Is toepassing van Box-Jenkins trendanalyse dan altijd onbetrouwbaar? Nee, niet
in alle gevallen. Bedacht moet worden, dat
desituatie bij de boven beschreven trendanalyse uitzonderlijk was:de invoering van
het anti-verdrogingsbeleid van de provincie
Limburg vieljuist samen met de overgang
tussen natte en drogejaren. Wanneer bij
trendanalyse getwijfeld wordt aan de lineariteit van het grondwatersysteem, dan kan
dit nu getoetst worden met behulp van
de beschreven methode uit de frequentieanalyse. 9

Wanneer het verloop van deamplitude en faseverschuiving van het neerslagoverschot en
van degrondwaterstand berekend is,kan het verloop van deversterking en de vertraging
van het neerslagoverschot in degrondwaterstand worden berekend:
vertragmg(t) =

Fgws(t)-FNO(t)
A„„,(t)

versterking)t) =

A N O (t)
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