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men historischegrondwaterstanden. Aanvankelijk werd daarbij uitgegaan van 1850als
geschikt referentiejaar. Alsproefgebied voor de
ijking isuitgegaan van het stroomgebied van
deDrentseAa.Debelangrijkste reden hiervoor
was,dat naar verwachting voor dit gebied relatiefveel oude vegetatiegegevensen mogelijk
ookoude peilbuisgcgevens te achterhalen
moesten zijn. Bijhet achterhalen van oude
vegetatiegegevens isvervolgens uitgegaan van
eengoed teduiden vegetatie, liefst bestaand
uit een beschrijving èn opnamen en een exact
bekende locatie.
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Deprovincies Drenthe, Groningen enOverijssel hebben, Mimen met de inliegende waterschappen,
een methodeajgesproken omdeoptimnlegroudwateiTcgimes voor landbouw, natuur en stedelijk
gebied te bepalen. Voorhet bepalen van die regimes voordenatuur isonder meer inzieht nodig inde
referentie-grondwaterstanden, degrondwaterstanden die historischgezien opeen bepaald moment
zijn voorgekomen opeen locatie.Altena bepaalde per bodemtvpc ecu bodemkarakteristiek, waaruit
dereferentie-grondwaterstand ten opzichte van maaiveld tijdens het ontstaan van debodem kan
worden afgeleid. Deze bodemkarakteristieken zijn in oktoberzooi geactualiseerd voorDrenthe, Groningen eu Overijssel.

Door hetAlgemene Hoogtebestand
Nederland (AHN) tecombineren met de
bodemkaart iseen gebiedsdekkend beeld van
de referentie-grondwaterstand gemaakt. Hierin komen echter discontinuïteiten voot. In
opdracht van deprojectgroep GGOR NoordNederland heeft Witteveen+Bos voor het verwijderen hiervan, in samenwerking met
Altenburg &Wymcnga,een aantal GLS-mcthoden met elkaar en de werkelijkheid vergeleken.
Het onderzoek isbegeleid door de projectgroep
GGORNoord-Nederland.

Ontstaan van discontinuïteiten in
het gebiedsdekkende beeld

Speurtocht naar ijkingsgegevens

Door het momentaan verspringen van de
bodemtypen in de bodemkaart ontstaan onnatuurlijke discontinuïteiten in de referentiegrondwaterstand, die in werkelijkheid niet

Om de met vetschillende GIS-methoden te
bepalen referentie-grondwaterstanden te kunnen toetsen op betrouwbaarheid, zijn ijkingsgegevens nodig van daadwerkelijk voorgeko-
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voorkomen (afbeelding 2).Door koppeling van
dereferentie-grondwaterstand volgens de
bodemkaart aan hetAlgemene Hoogtebestand
Nederland kunnen dezediscontinuïteiten uit
dereferentie-grondwaterstand worden
gehaald. Hiervoor iseen bewerking nodig die
zorgt voor uitvlakking. Het gebruik van het
AHN veroorzaakt echter nieuwe discontinuïteiten in het grondwaterstandsverloop door de
aanwezigheid van onnatuurlijke hoogten of
laagten, bijvoorbeeld een snelweg of spoorlijn.
Het isdaatom noodzakelijk ookdeze hoogten
uit te filteren.

Voorbeeldre/erairiegrondwaterstartdertperbodemtvpc.

bodemtype

code

Haarpodzol
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2
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Devegetatietypen moeten een duidelijk
inzicht geven in dedestijds op die locatie
heersende waterhuishouding.Daarom is hier
gezocht naar natte half-natuurlijke vegetatietypen (natte beekdalgraslanden, natte schraallanden, natte heiden),waaraan met name bij
deRijksuniversiteit Groningen de laatstejaren
veelonderzoek isverricht en waarvan een goed
inzicht bestaat indebijbehorende grondwatetregimes.
Gezocht isnaar gegevens van een locatie in
respectievelijk deboven-, midden- en benedenloop van de DrentseAa.Voldoendegedetailleerde vegetatiebeschrijvingen met exacte
plaatsaanduidingen van vóór 1900bleken niet
te vinden.Freatische peilbuisgegevens bleken
zelfs vóór 1950in het geheel niet beschikbaar te
zijn. Dezoekdatum voot de ijking van de referentie-grondwatetstand isdaarom later
gesteld dan 1850,namelijk naar vóórcirca 1950.
Degedachte daarbij isdat de grootschalige
ruilverkavelingen, waarbij de waterhuishouding aanzienlijk isgewijzigd, indedecennia nà 1950zijn uitgevoerd. Uiteindelijk zijn
deijkingsgegevens gebaseerd opvegetatieopnamen uit 1939en 1955van drie natuurgebiedjes in boven-, midden- enbenedenloop van de
DrentseAa.Nu deconclusie isdat voor het
relatiefgoed gedocumenteerde DrentseAagebied pas tond 1950geschikte ijkingsgegevens
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verschillende bodemtypes

referentiegrundwaterstand

jaars-grondwaterstand wordt weergegeven,
ten opzichte van maaiveld (zie tabel 1).Het
bestand isafgeleid uit het bodemvlakkenbestand, in combinatie met een tabel van statistischteverwachten grondwaterstanden ten
opzichte van maaiveld op basis van de bodemkenmerken per bodemtype.Hierdoor verspringen de waarden in het GVG50-bestand op
degrenzen van bodemvlakkcn. Het AHNbestand iseengtidbestand, waarin per vierkantegridcel van 25m x25m een waarde voor
dehoogte ten opzichte van NAPwordt weergegeven.

werkelijke grondwaterstand

Ajb.

Ontstaanvandiscontinuïteiten.

voor het verifiëren van referentie grondwaterstanden beschikbaar komen, isde verwachting
dat ook voorderest van Gtoningen, Drenthe
en Overijssel pas rond 1950oflater geschikte
ijkingsgegevens beschikbaar zullen zijn.

GIS-methoden

verwijderen. Permethode iseerst een
'flowchart' opgesteld van de uit tevoerenGISwerkstappen.Vervolgens zijn de werkstappen
uitgewerkt. Deviet methoden zijn voor het
proefgebied van deDrentseAatoegepast op de
volgende twee basisbestanden: GVG50en het
AHN.

In het onderzoekzijn vier GIS-methoden
ontwikkeld om discontinuïteiten uit devlakdekkende referentiegrondwaterstandskaart te

Het GVG50-bestand iseen gtidbestand
waarin pervierkantegridcel van25m x25m
de mediane waarde van degemiddelde voor-
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Het afgevlakte GVG5o-bestand ten opzichtevanNAPwordr vervolgens weer afgetrokken
van het AHN-bestand, zodat de afgevlakte
GVG50ten opzichte van maaiveld verkregen
wordt. Een vergelijkbare bewerking isaleens
toegepast voor debepaling van de referentiegrondwaterstand voor natuur voorde provincieNoord-Brabant4Ï.
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Methode 1:'focal mean'
In methode 1 wotdt eersteenGVG50bestand ten opzichte vanNAPgemaakt, door
het basisbestand GVG50aftetrekken van het
AHN.VervolgenswordtpergridceldegemiddeldeGVG5o-waardevan diegridcel en de
omliggende gridcellen berekend. Hiervoor
wordt eenzogeheten 'focal mean'-bewerking
toegepast, met een zoekstraal van 50meter.
Resultaat van deze bewerking iseen afgevlakt
GVG50-bestand ten opzichte van NAP.De
momentane verspringingen in het basisbestand GVG50opdegrenzen van bodemvlakkcn
zijn uitgemiddeld oveteenaantal aanliggende
gridcellen.
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Methode 2:gewogen 'focal mean'
Methode 2isgebaseerd opeen bij waterschap Reest en Wieden ontwikkelde methode
en kan worden gezien alseen uitbreiding van
methode 1. Dezelfde stappen als voor methode
1worden doorlopen, alleen wordt nu geen
standaard 'focal mean'-methode toegepast,
maar vindteengewogen uitmiddehngplaats.
Daarbij iseen hulpbestand gebruikt, met per
bodemtype destatistische spreiding van de
GVGrond deGVG50-waarde.In methode2
wegengridcellen met eengeringe spreiding in
GVG-waardcnbij de uitmiddehng zwaarder
meedan gridcellen met eengrote spreiding in
GVG50-waarden. Degedachre daarbij isdat de
spreidingvan deGVGbinnen laag gelegen
bodemtypen(bijvoorbeeld in beekdalen)kleiner isdan m bodemtypen dievoorkomen op
van nature hoger gelegen en daardoor drogere
locaties.
Methode 3:uitmiddeling perbodemvlak
Methode 3isafgeleid van een methodiek
die nog in ontwikkeling isbijAlterra.De
methode wijkt fundamenteel afvan methoden
H20
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i en 2.Achterliggende gedachte bij deze
methode isdat despreidingvandeGVG pet
bodemtype grotendeels wotdt vetoorzaakt
dooi devariatie in maaiveldhoogte.Het principe van demethode isdaarom dat per bodemvlakde GVG5o-gridcellendie overeenkomen
met de tien ptocent hoogste en tien procent
laagstewaarden voorde maaiveldhoogte,
worden uitgefilterd. Dehierdoor ontstane
'gaten' in het GVG5o-bestand worden vervolgens weer dichtgeïnterpoleerd vanuit de
omliggendegtideellen.
Methode4:Jrcatisclie beïnvloeding
Net als methode 2kan ook methode4
wotdengezien alseen uitbreiding van methode 1.Dezelfde stappen alsvoor methode1
wotden doorlopen, alleen wordt nu geen standaard 'focal mean'-methode toegepast, maar
vindt eengewogen uitmiddeling plaats. Daatbij iseen hulpbestand Kd_som gebruikt. Dit
iseendoot waterschap Hunze enAa'svoorbewerkt gridbestand, gebaseetd opREGISbestanden, datpergridceleeneen inschatting
geeft vandewatetdoorlatendhcid van het freatische pakket.Degedachte bij deze methode
isdat de waarde voorGVG50ineengridcel in
eengebied met een hogeKd_som sterker en
verder doorwerkt in de nabije omgeving dan
in gebieden met een lageKd_som.Bij het
afvlakken van het GVG5o-bestand krijgen
gridcellen met een hoge Kd_somdaarom een
zwaarder gewicht dan gridcellen met een lage
Kd_som.Daarnaast wordt gewerkt met drie
lengtes voordezoeksttaal:25,50of75 meter,
eveneens afhankelijk van de waarde van
Kd_som.Het effect daaivan isdat gridcellen
met een hogeKd_som ookverder doorwerken
in de omgeving.
Resultaten
Opgrond van deijking aan de hand van
historische vegetatie-opnamen, blijkt dat de
waarden voor demediaan van de gemiddelde
voorjaars-grondwaterstand in zowel het basisbestand vanAlterra alsdevier ontwikkelde
GIS-methoden goedovereenkomen met de
geschatte GVG'sop basis vande vegetatiegegevens.Alleen methode 3 wijkt in het middenloopgebied meet afdan het maximaal toelaatbaar geachte verschil van40cm.De verschillen
tussen de methoden bedragen hooguit enkele
tientallen centimeters.
Bijde interpretatie van de ijking moet
bedacht worden dat dezeslechts voor enkele
locaties,met zeer beperkte omvang, isuitgevoerd. Conclusies voor gebieden met een veel
grotere omvang kunnen hier niet direct aan
worden verbonden.Vooreen betete ijking zou
een veel meer gebiedsdekkend beeld van daadwerkelijke histotischeGVG'sbeschikbaar moeten zijn.
Opgrond van verschilkaarten blijkt dat
28
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Gridcel
Gemiddelde van alle
gridcellen binnen de
cirkel wordt in deze
centrum gridcel
geplaatst
Procedurewordtvoor
elkegridcel herhaald
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Werking/ocalemiddelingineenGIS(ProjecthroepGGOSenclassificatie,1599].
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Resultatenvandeijking.Dwarsprofiel bijieKappersbuit.

Keuze
Op basis van de ijking en toetsing aan de
critetia van de resultaten van deviet verschillendeGIS-methoden isgekozen voot methode
2 (Reesten Wieden) voot de bepaling van de
tefetentie-grondwatetstand voor Groningen,
Drenthe en Overijssel.Argumenten daatvoor
zijn dat in dezemethode tekening wotdt
gehouden met despreidingvan deGVGbinnen een bodemtype en dat de methode teeds
wordt toegepast in een groor deel van NoordNederland (beheersgebied Reest enWieden).

mate van uitvlakking ensystematische fouten.
Alsbelangrijk nadeel wordt gezien dat debetekendeGVG50afhankelijk isvan devorm en
omvang van de bodemvlakken, terwijl deze
daarvan onafhankelijk zou moeten zijn.
Deresultaten van methode 4komen sterk
overeen met deresulraten van methoden 1 en
2.Tegen methode 4bestaan echtet uiteindelijk
principiële bezwaren,omdat hierin de referentiegtondwaterstand op basis van de bodemkenmerken wordt gecombineerd met eengeohydrologische eigenschap (Kd_som) van een
gebied. Uitgangspunt isechtet dat de referentie-grondwaterstand opbasis van de bodemkenmerken een 'resultante' isvan allegeohydrologische,klimatologische en
watethuishoudkundige kenmerken van een
gebied.Door nu één geohydrologische parametet afzondetlijk telaten meewegen ontstaat
een (ongewenste) citkelredenering.

Methode 1 geeft vrijwel dezelfde resultaten alsmethode 2,maar heeft als nadeel dat
geen tekening wordt gehouden met de spteiding vandeGVGbinnen een bodemtype.
Methode 3 geeft minder goede resultaten
opzowelde ijking alsvoorde verschilkaarten,

Tijdens het onderzoek bleekdat de aanwezigheid van hoger gelegen snelwegen en spoorlichamen in hetAHN-bestand een ongewenst
effect opdebetekende referentie grondwaterstand hebben. Het basisbestand is daarom
eerstgefilterd opsnelwegen en spoorwegen,

methoden 1,2en 4de momentane verspringingen vandeGVG50in het basisbodembestand
goed uitvlakken (afheelding 6).Bij methode3
gebeurt dit veelminder en ontstaat daarnaast
deindruk dat systematische fouten voor langwetpige bodemvlakken worden geïntroduceerd.
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hoogtesenlaagteszoalsspoorwegen kunnen
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