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N I E U W E M E T H O D E VAN KNMI WEKT INTERESSE I N D R I N K WATERWERELD

Satellietenbrengen
verdampingin beeld
Verdampingvanwatervanuit hetbodem-water-plantsysteemisonzichtbaarenlaatzich niet
gemakkelijk meten.Devariatieinruimteentijd isgroot.Dit bemoeilijkthetvaststellenvanhet
neerslagoverschotoj~-tekort.Inditartikelwordenderesultatenvaneen innovatievemethode
beschrevendiedeverdamping enhetdaaraangekoppeldebodemvochtuitrekentmetbehulpvan
satelüetmetingen.SatellietbeeldenwordendagelijksophetKNMIontvangen. Ditartikel laatzien
datNOAA-satellietbeeldenvoordeNederlandsewaterhuishouding zoudenkunnenwordengebruikt
omleemtesindekennisomtrentvochtvoorzieningengrondwateraanvulling verderteverkleinen.
Hetistechnischmogelijkeendagnaoverkomstwaterbeheerdersteinformeren overdehydrologische
conditiesvanhetgehele land.Metdezenieuwetechniekwordthetonzichtbareverdampingsproces
letterlijk inbeeldgebracht.
Verdamping isonzichtbaar.Jeziet het
niet,maar het iseenessentieel procesvoor
degroei vanvegetatie,het opdrogen van
natte oppervlaktes en het laten terugkeren
vanwater naar deatmosfeer. Het islatent
aanwezig,maar niet minder belangrijk dan
neerslag,omdat het een kwantitatiefgrote
term vandewaterbalans is.Inhet waterbeheergaatheterom het verschil tussen neerslagenvetdamping (neerslagoverschot oftekort)ineengewenst bereik tehouden.De
werkelijke verdamping vangewassenen
complexeecosystemen met veel inherente
variatie inplantensoorten en bladerindices,
isechter slechts matig bekend.HetKNMI
heeft inNederland eengoede infrastructuur
opgezet ommeteorologischegegevens te

verzamelen enovertedragen aan waterbeheerders en hydrologen.Metdezegegevens
kanechter slechtsdereferentie gewasverdamping volgensde Makkink-methode
worden uitgerekend.Dirisnietaltijd een
goedemaatvandewerkelijke optredende
verdampingvan het bodem-vegetatie
systeem.Dewerkelijke verdamping ligt
meestallager,omdat ereenvoudigweg
minder water kanverdampen alsdewortelzonenietoptimaal van water isvootzien.
Maardevraagisnujuist hoeveel lager ten
opzichtevan het referentieniveau. Men kan
uiteraard welbodemvochr schattingen
maken doorhet verzamelen van grondwaterstandsmetingen enkennis over onverzadigdebodemvochr stroming toetepassen,

maar dezeniet-lineairerelatieszijn ingewikkeld eneisen localeveldmetingen, soms
zelfs deinzetvancomplexe hydrologische
modellen.

Hoeveel verdampt er eigenlijk?
DeAmerikaanseNational Oceanic
AtmosphericAdministration (NOAA)-satelliet komt tweemaal daagsoverNederland.
Erzijn tweeversiesoperationeel: NOAA14
enNOAA15.DeNOAA-satellietmeetelektromagnetische straling.EénvanNOAA's
sensoren isdeAdvancedVeryHigh Resolution Radiometer (AVHRR). Dezemeet met
vijfverschillendegolflengtes en heefr een
oplossend vermogen van r.i km.Eenbeeldelement beslaat dus 120ha.Dat isgrove
informatie, maat eenbeeldheeft weleen
landelijke dekking.Deinformatie wordt in
digitalevorm naar her KNMI-ontvangststation inDeBiltgestuutd alsdesatelliet
Nederland opeen hoogte van800km
passeert.Het KNMIgebruikt debeelden als
informatiebron voordelocatievanwolkensystemen en daarnaast voorhet vervaardigen vandevegetatie-index endezeetemperatuur.Afbeelding 1 laatzien hoedetuwe
satellietmetingen naar kaarten vangeabsorbeerdezonnestraling, oppervlaktetemperatuur enbodembedekking kunnen worden
omgezet.Het voorbeeldgeeft dewolkeloze
dag27mei 1995 weer.De bodembedekking
islaaginFlevoland enhoogbij onzeBelgischezuiderburen (Ardennen]eningraslandgebieden in Friesland.Debossenvande
Veluweabsorberen doorhun donkere kleur
uitzonderlijk veelzonnestraling.Deelgebiedenmet meergeabsorbeede zonnestraling
houden meerzonne-energie vast waardoor

Degeabsorbeerdezonnestraling(W/mzj,oppervlaktetemperatuur(Keivin)endebodembedekkimj(-)opzymei 15*951berekenduitNOAA^-satellietmetinjjen.
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Dewerkelijkeverdampingvanbodem,vegetatieenwateropzj meien11september151951, uitgerekend
methetSEBALmodel

meer energiebeschikbaar isvoor her
verdampingsproces.
Deoppervlakteremperaruur ishoogin
deNoordoostpolder en indeveenkolonieë'n,
enongeveer 25graden warmer dan inde
koelereregio'szoalsde veenweidegebieden
vanFriesland. Eenlagetemperatuur geeft
weerdaterweinigenergie aan opwarming
vanbodem en deluchtlaagboven heraardoppervlakverloren gaat endatdevegetatie
opeffectieve wijze door verdamping wordt
gekoeld.Detemperatuur iseenaantrekkelijke parameter omdeverdeling vande
energieflux vasttestellen.Surface Energy
BalanceAlgorithm forLand(SEBAL] is
ontwikkeld omdeinafbeelding 1afgebeelde
primaire remotesensingparameters opeen
fysische wijze naar eenenergiebalans voor
elkbeeldelement tevertalen.HetSEBAL
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model isreeds in meer dan 15 landen
wereldwijd toegepast, maar heeft, ofschoon
heteenWagenings product is,ontwikkeld
doorDLO-StaringCentrum en Wageningen
Universiteir,pasrecentelijk zijn intrede in
Nederland gedaan.

Welke hydrologische informatie
is afte leiden?
27mei 1999waseenwarmedagmet een
maximumtemperatuur opwaarnemingshoogre variërend tussen 28,4 CinArcenen
19,8Cin Lauwersoog.Nederland wasde
geheledagwolkenvrij waardoor dedagsom
vanglobalestralingop28.5MJ/1T12 lag
(station Berkehout],watequivalent isaan
eengemiddelde waardevan330W/m2.Dit
komt volgensdeMakkink-methode overeen
met eenreferentieverdamping opgraslandpercelen vanvijfmillimeter perdag.Een

Volumemschbodemvochyehalteindewortelzone(alssprakeisvanvegetatie)enhetlandoppervlak
(alssprakeisvaneenkalebodem]op27meien11september1999.

Bodemvocht wortel
27 mei 1999 ^ ,

lageverdamping vanééntotdrie millimeter
perdagtreedt op indedalgronden inde
Groningse enDrentseveenkolonieën. Dit
zijn zandgronden waarvan debodem nog
niet doorgewassen isbedektendetoplaagis
uitgedroogd. Deakkerbouwgebieden inde
provincieFlevoland hebbeneenlage
verdamping omdat degewassen later
gezaaid zijn dan normaal.Delagebodemverdamping reduceert detotale verdamping
vaneenpixelvan 120 haopeenAVHRRbeeldelement indeIJsselmeerpolders
aanzienlijk. Forsegedeeltes indenatuurgebieden van noordwest-Overijssel vertonen
ookverdroging.
Denatstegebieden met een werkelijke
verdamping van vijfmillimeter perdagen
hoger komen voorinhet noordelijke weidegebied inFriesland enGroningen, westFriesland,Waterland, deVeluwe,de
Utrechtse heuvelrugen indeKrimpener- en
deAlblasserwaard.Dirzijn hoofdzakelijk
bos-enveenweidegebieden. De werkelijke
verdamping van5tot5.3mm/dag uitgerekend metSEBALvoorde veenweidegebieden
komrgoed met de referentieverdamping
overeen.Dewerkelijke verdamping in
september isaanzienlijk lager,voorvegetatieminder dan vier millimeter perdag.De
oostelijke helft van hetVeluwemassief
vertoont dehoogsteverdamping viavegetatieop 11 september, endatisookwaarneembaar voor 27 mei.Mendient zichwelte
realiseren dardeverdampingopwolkenarmesatellietdagen hoger isdan gemiddeld
indezelfde periodevanhetjaar met een
wisselende bewolking.
Alserveelwater verdampt moeter
voldoendebodemvochr inde wortelzone
aanwezigzijn.Wetenschappelijk onderzoek
inherbuitenland heeft aangetoond datde
verdampingsfractie een bijzonder eenvoudigeparameter isomdeverdelingvan energieover verdampingenvoelbare warmtefluxweer tegeven.Omdat dehier beschreven
rekenmethode detotale energiebalans
oplost,kandeverdampingsfractie met
NOAA-beeldenworden gekwantificeerd.
Empirische relaries laten acceptabele
verbanden tussen verdampingsfractie en
bodemvocht zien.Toepassingvan dergelijke
relaties leveren eenbodemvochtkaart van
Nederland hetgeen uiterst nuttig kan zijn
voordeevaluatievan het landelijke waterbeheer envoordetoetsingofdewaarde
voldoet aanstreefwaardes (alsdienogniet
bestaan biedtdit nu eenmogelijkheid zete
definiëren voorverschillende landgebruikeenheden).
Het bodemvochtgehalte inseptember is
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overhetalgemeen hoger en homogener dan
in mei.Dat kan tendeledoor indeafgenomenzonnestraling van het najaar worden
verklaard,waardoor minder overtollig water
kanverdampen en debodem natter blijft. In
september isooksprake vaneendieper
wortelstelsel doordat eengewaszoals mais
volledigisontwikkeld, endit levert meer
beschikbaar bodemvocht op.DeBiesbosch,
VinkeveensePlassen,Oostvaardersplassen en
deBelterwijde, alsmede hetDelfse Westland
behoren totdenattere gebieden vanNederland.

Bijdragen aan een verbeterd
waterbeheer
Vlakinformatie oververdamping en
bodemvocht opnationale schaalisinteressantvoothydrologische verkenningen. Het
biedtdemogelijkheid eco-hydrologische
standplaatsfactoren vandiverse vegetatieeenheden beter in kaart tebrengen,enook
deafwijking ten opzichtevan streefwaardes
vasttestellen.Dekoppeling vanNOAAbeelden enregenvalgegevens beschrijft de
variatievan het neerslagoverschot enneerslagtekort in ruimte en tijd. Dit kan beheersersertoe bewegen gebiedsvreemd water in
relaten ofstuwen engemalen opeen
versneldeafvoer in testellen.Denauwkeurigheid vanwaterbalans-studies kan worden
verbeterd, door actueleverdamping als
invoer inhydrologische grond- en oppervlaktewatermodellen tegebruiken, ofdoor
modelparameters teijken tegen dewaargenomen werkelijke verdamping. Geo-hydrologischestudies kunnen baat hebben bij
dezeinformatie door deruimte- en tijdcomponenten vangrondwateraanvulling beter
teschatten.Bijhet inevenwicht houden van
degrondwaterbalans kunnen toelaatbare
onttrekkingen voordrinkwater enberegening oplandbouwkundige percelen worden
verfijnd en herzien. Elkpixelheeft geografischecoördinaten, endebeelden kunnen dus
aanandere digitaleGIS-informatie worden
gekoppeld,zoals landgebruik, waterlopen,
waterwinputten en grondwaterstand.
Eengrote beperkingvandebeelden van
NOAA-AVHRRisderuimtelijke resolurie
van r.i km.Depixelinformatie geeft de
condities vaneen heterogene vegetatieeenheid weer.Hierdoor kunnen individuele
gewassen enecosystemen niet zuiver
worden herkend enishermonitoren rot
eenheden van 120ha beperkt.Deruimtevaartindustrie heeft delancering van
nieuwesatellietsystemen aangekondigd
waarmeevaker informatie mermeer ruimtelijke details verkregen kunnen worden.De
huidige serieNOAA-satellietenbiedt echter
eengoedekanservaringoptebouwen en

per tiendagen kunnen worden gerealiseerd.
Bijvoldoendebelangstelling kan dit
commercieel worden opgezetenalseen
regulier product worden aangeboden.Hetis
deverwachringdarhiermee nier alleende
huidige hydrologische condities beter in
beeld kunnen wordengebracht, maar dat
ookretrospectieve studies kunnen worden
uitgevoerd omdat NOAA-beelden worden
gearchiveerd. Dit kanaantrekkelijk zijn om
ingrepen in het waterbeheer zoals inpoldering,vernatting enberegeningsverboden te
evalueren. f[

met afnemers vandebeelden te debatteren
overdebijdrage tot eenverbeterd waterbeheer.Eenanderebelangrijke beperkingvan
hergebruik vanoptischeen thermische
sensoren alsdeNOAA-AVHRRisdegrote
kansopbewolkt weerbovenNederland.In
droge perioden indezomer neemt echter de
kansoponbewolkte dagen toe,enditis
vooraldeperiodedat verdamping dooreen
tekort aanbodemvocht wordt geremd.
Dit artikeldemonstreert darde technischekennis inNederland aanwezig isom
eenhydrologisch monitoring systeem
'Hydro-Watch' optezetten.Debeeldverwerkingkan inenkeleuren tijd plaats vinden,
enkaartenzoalsweergegeven in afbeeldingen2en3kunnen viadeelektronische snelwegwordenverspreidvoorelkeonbewolkte
dag,ofvoordeelgebieden die onbewolkt
zijn. Ditzoubijvoorbeeld eensperweekof
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Eerste bijeenkomst van Werkgroep Pyriet
DeWerkgroepPyrietiseindvorigjaarvoorheteerstbijelkaargeweest.Hetdoelvandezeonafhankelijkewerkgroep isbestaandewetenschappelijke kennisenlopendeonderzoekendiemetpyriette
maken hebben,uittewisselenenbetertelatenaansluiten bijpraktijkproblemen.
Pyriet(gebruikt alsverzamelnaam voor
metaalsulfiden) iseenmineraaldatveel
voorkomt indeNederlandse ondergrond. In
deprakrijk vangrondwater- en milieuproblemen duikengeregeld problemen op
waarbij pyrieteenrolspeelr,bijvoorbeeld de
nirraarbufferende werkingvan pyriet,de
effecten vanpyrieroxidatie opdegrondwatersamenstelling bij kunstmatige aanvullingvangrondwatervoorraden en pyrietgerelateerde(natuurlijke) voorkomens van
hogeconcentraties arseenenzware metalen
indebodem.
Bijdebijeenkomst in het bezoekerscentrum vande Waterleidingmaarschappij
Overijssel inZwollewaren ongeveer dertig
mensen aanwezig,afkomstig van waterleidingmaatschappijen, watetschappen, onderzoeks-enadviesbureaus, universiteiten en
provincies.Erzijn drie subgroepen
gevormd, diezichbeziggaan houden met
respectievelijkgenesevanpyriet, afbraak
vanpyrietenmodelconcepten om het
gedragvanpyriet te beschrijven.
Desubgroepgenesegaatzich bezighoudenmet hetgeochemische ontstaansmilieu,
voorspellingen overhetvoorkomen van
pyriet,desamenstelling vanpyriet(welke
sporenelementen zijn aanwezig?),dereacti-

viteit vanpyriet in relatie totzijn morfologieendepotentie vanpyrietvorming om
milieuproblemen oprelossen.
Desubgroep afbraak richtzichophet
onderscheiden vanverschillende afbraakprocessen endeinvloed ervanopdegrondwaterkwaliteit. Onderwerpen zijn onder
meer het monitoren vanafbraak, diagnosetechnieken omvasttestellen ofopeen
bepaalde locatiepyrietafbraak plaatsvindt en
het vaststellen in hoeverrepyrietafbraak een
probleem ofjuist eenoplossingis.
Desubgroepdiemet modellen aande
slaggaat tenslotte zoektmodelconcepten die
geschikt zijn omgenese vanpyrieten
pyriet-gerelareerde problemen tebeschrijvenen te kwantificeren.
Ditjaar zaleenweb-sitegemaakt
wotden diealsdiscussieforum kandienen.
Eindditjaar vindreennieuweplenaire
bijeenkomst plaats,waarbij de verschillende
subgroepen latenzienhoeverzezijngekomen methun onderzoeksopdrachten, f
Voormeerinformatie,ojalsuzichwiltaanmeldenahbelangstellendevandeWerkgroepPyriet,
kuntuzichaanmeldenbijHanniedeRuiter
(0342]461458,e-mail:
Hannie.de.Ruiter@inter.nl.net
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