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Eenreconstructievanhet
historische$rondwaterstandsverloop
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ALTERRA

werd onderstreept door deextreem droge
zomer van 1947en zijn gevolgen voorde voedselproductie. DeCommissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland (COLNTNO)leiddeeen uitgebreid onderzoek, dat in
1958werd afgerond met depublicatie van
kaarten schaal 1:200000voor elke provincie,
met daarop degemiddelde grondwaterstanden
inzomer en wintet, en deomvang vande verdroging •. In dejaren 1952-1955werden in
meer dan 23.000buizen grondwaterstanden
gemeten. Inzo'n90procent van de buizen
werd degrondwaterstand ieder kwartaal waargenomen. Dezebuizen lagengelijkmatig vetspreid met een dichtheid van één per vierkante
kilometer. Indeoverigetien procent werd de
grondwaterstand tweemaal per maand waargenomen, vaak ook nogna 1955.Het COLNonderzoek beperkte zich tot landbouwgronden waarbij het gtondwater zich binnen twee
meter diepte bevond.

JACK VAN DER HORST, ALTERRA

Bij onderandere hetvaststellen van deomvang van verdroging of het maken van plannen voor
natuurherstel ishet van belang om overeen referentiebeeld van lier historischegrondwaterstandsverloop te beschikken. Eenwaardevolle informatiebron hiervoorvormt hetCOLN-archief datgrondwaterstanden bevat diezijugemeten tussen 1952en 1955.Veelwaterhuishoudkundige ingrepen die
hebben bijgedragen aan verdroging,waren toen nognietgeplccgd. Eengroot deel van iegronàwatersranden uit het COLN-archiefisonlangsgedigitaliscerd. Vooreengebied inNoord-Brabnnt is
met deze informatie een reconstructiegemaakt van hctgrondwaterstandsverloop in het begin van de
jaren vijftig.
Indeafgelopen decennia isde waterhuishouding in veelgebieden aanzienlijk veranderd, met het oogopzowelverhoging van de
landbouwproductie als verbetering van deproductieomstandigheden. Veelalleiddedit tot
eendalingvan degrondwaterstand. Daarnaast
hebben grondwaterwinning, toename van verharde oppervlakken, bebossing en zandwinning bijgedragen tot grondwaterstandsdaling.

Ajb. 1:

LocatieswaarvandegrondwaterstandsgegevensmthetCOLN-archiefzijngedigitaliseerd.

Naar schatting is60 procent vandegrondwaterstandsdaling hetgevolg van landbouwkundigeingrepen en 30procent het gevolg van
grondwateronttrekkingen 1 '.
Om degevolgen van grondwaterstandsdalingvoorde natuur tebeperken en om natuur
te herstellen voertdeoverheid een anti-vetdtogingsbeleid2', waarvoor provinciesen waterschappen gewenstegtond- en oppervlaktewaterregimes (GGOR's)moeten vaststellen3'. In
projecten voor natuurherstel wotdt getracht
dezeGGOR's terealiseren.Bij het vaststellen
van GGOR'sen het maken en evalueren van
plannen voor natuurherstel ishet van belang
om ovet een historische referentie van de
waterhuishouding tebeschikken.Het COLNarchiefbevat grondwaterstanden waarmee
zo'n referentiebeeld van het grondwatetstandsverloop kan worden gemaakt. Om deze
gegevens beter teontsluiten isonlangs een
groot deel van het archiefgedigitaliseerd4'.

Het COLN-archief dat bestaat uit formulieren met grondwaterstandstijdreeksen en
kaarten met locaties van grondwaterstandsbui2en,isin duplo aanwezig:bij TNO-NITG
inUtrecht (vootheen Delft) en bijAltetra in
Wageningen. Het archiefinWageningen bevat
ook informatie die ten grondslag lagaan de
verdrogingskaarten en de ïsocarpendiagrammen(opbrengst-ontwateringsdieptecurven).
Het archiefvan TNO-NITG ishet meest compleeten uniform; daarom isdit atchief
gebruikt voot digitalisatie.

Het digitale COLN-archief
Een klein deel van deCOLN-gegevens was
aldigitaal opgeslagen in de DINO-database
vanTNO-NITG, maar derest moest nog
worden gedigitaliseerd. Bijhet digitaliseren
vangrondwatetstanden isptioriteit gegeven
aan degebieden waar de verdrogingsproblematiek het gtootst is.Inmiddels zijn grondwaterstanden van het pleistocene deel van
Nederland en deovergang naar het holocene
deelgedigitaliseetd (afbeelding 1).'Wit' in
afbeelding 1 zijn het holocenedeelvan het
land, natuurgebieden, bebouwing, gebieden
waar het grondwater zichdieper dan twee
meter bevindt en enkelegemeenten waarvan
degegevens ontbraken. Naast grondwaterstanden zijn ook kaarten vandezomer- en de
wintertoestand, schaal 1:200.000,gedigitaliseerd.Allegedigitaliseerde gegevenszijn gepubliceerd op cd-rom4'.

Het COLN-onderzoek
In 1948werd gestart met een systematische
inventatisatie vandegrondwaterstand in
Nederland, met alsdoeleen grondwaterstandskaart te maken5'. Behoefte bestond aan
informatie overdegrondwaterstand in relatie
tot degewasopbrengst; de noodzaak vangedetailleerde informatie overde grondwatetstand

Waarom reconstructie?
Waarom moet het grondwaterstandsverloop worden gereconstrueerd alseral kaarten
van degemiddelde zomer- en wintergrondwaterstand zijn? Indeeersteplaatsgeven de
bestaande COLN-kaarten geen informatie over
degrondwaterstand in natuurgebieden, terH20
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Methode van reconstructie
i.Voor 231 locatieswaardegrondwaterstand halfmaandelijks iswaargenomen (in'srambuizen') isderelatie tussen het potentiële neerslagoverschot endegrondwaterstand gemodelleerd met eenvoudige
transfer-ruismodellen. Met dezemodellen ishet grondwaterstandsverloopvooreen periodevan 30jaar gesimuleerd: 1970-2000, dezelfde
periode alsbij deactuelegrondwaterdynamiek, zodat toevallige
meteorologische effecten worden geëlimineerd. Uit de gesimuleerde
reeksen werden deGHG'sen deGLG's(gemiddeld hoogste en laagste
grondwaterstanden, samengevat GxG's)voorde231stambuislocaties
berekend.
2.Op956locaties isdegrondwaterstand eensper kwartaal waargenomen (in'peilbuizen', met twaalfwaarnemingen in deperiode 19521955].Met lineaire regressiemodellen isderelatie beschreven tussen
degrondwaterstand in peilbuizen en stambuizen. Met deze modellen
zijn deGxG'svoorspeld voorde956peilbuislocaties.
3.DeGxG'szijn vanuitde231 stambuis-en956peilbuislocaties ruimtelijk geïnterpoleerd naar deknooppunten vaneen 25x25m grid.Eerstis
hierroe een regressiemodel geselecteerd datderelatie beschrijft tussen

GxGengebiedsdekkende hulpvariabelen. Dezehulpvariabelen zijn: de
grondwatertrapvandebodemkaart schaal 1:50.000,dekwelklasse afgeleidvandebodemtypen vandebodemkaart schaal 1:50.000,endeabsoluteen relatieve maaiveldshoogte volgens hetActueel Hoogtebestand
Nederland (AHN).Met hetgeselecteerde regressiemodel isdeGxGt.o.v.
NAPvoorspeldopdeknooppunren vanhet 25x25m. grid.
4.Deresiduen van het regressiemodel van stap 3vertonen tuimtelijke
strucruur en zijn daarom met behulp van 'simple kriging' 7 ' vanuit de
stam- en peilbuislocaties geïnterpoleerd naar degridpunten. Door de
geïnterpoleerde residuen bij devoorspelde GxG'sop degridpunten op
te tellen, worden devoorspellingen verbeterd.
5.Tenslotte zijn devarianties vandefouten indevoorspelde GxG's
berekend, alsindicarie van deonzekerheid. In enkelegebieden moest
deGxGworden geëxtrapoleerd, omdat dewaarden vande hulpvariabelen buiten her bereik vielen van dewaarden diebeschikbaar waren
om het regressiemodel van stap 3rekalibreren.Voordezegebieden is
deonzekerheid niet gekwantificeerd, maar in elkgevalgroter dan de
variantie vandevoorspelfout indiceert. Het zijn de natste en droogste
terreinen. Degebieden zijn aangegeven in afbeelding 3.

ge' meteorologische verschillen.

wijl hieraanjuist behoefte bestaat.Naar deze
gebieden moet dus worden geëxtrapoleerd. In
derweede plaarsgeven deCOLN-kaarten geen
informarie overdestatistische nauwkeurigheid, waardoor de kaarten niet kunnen worden
gebruikt in onzekerheidsanalyses. In de derde
plaats moeten historische referenties, evenals
kaarten vandeactuele grondwaterdynamiek,
klimaatsrepresentatiefzijn, zodat verschillen
tussen beide alleen kunnen worden verklaard
uit veranderingen in het hydrologische systeem en niet zijn toe teschrijven aan 'toevalli-

en dekzandruggen.Afbeelding 2geeft een
minder 'droog'beeld van de hoogste gronden
dan deoorspronkelijke COLN-kaarr8'van de
wintertoestand. Dit iseen effect van de geringere waarnemingsdichtheid indeze gebieden.
Deonzekerheid overde werkelijke GHG
(afbeelding 3)isvooral groot ingebieden waarin degrondwaterstand niet is waargenomen,
zoals natuurgebieden.

Van een gebied in Noord-Brabant is het
historische grondwaterstandsverloop gereconstrueerd4'. Demethode issamengevat in
het kader.Afbeelding 2toont de gereconstrueerdegemiddeld hoogste grondwaterstand
(GHG).Destandaardafwijking van de fouten
in dezegereconstrueerde GHG,alsmaat voor
de(on-)nauwkeungheid van de kaartinformatie,isweergegeven in afbeelding 3.Degereconstrueerde GHG in afbeelding 2weerspiegelt
de landschappelijke patronen, zoals beekdalen

Afl). 3:

Verdroging
Wat zijn nu de uitdagingen om degedigi-

Standaardajwijkmg vandevoorspelfout vandegereconstrueerdegemiddelde
hoogstegrondwaterstand. Gebicdcnwaardestandaardafwijking isonderschat, [buitenbereikregressiemodel)zijnaangegeven.

Gcreconstmcerdegemiddeld hoogstegrondwaterstandmdejaren 1952-1955.
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waterdynamiek 10 ' met elkaarte vetgelijken.
Interessant isin hoeverrehet beelddat hieruit
ontstaat,overeenkomtmetdeverdrogingskaart vanNederland"'.Zoalsblijkt uit de
mogelijkheden omdeinformatie overhethistorischegrondwaterstandsverloop tebenutten,
ishet monnikenwerkvanhet digitaliseten van
het COLN-archiefniettevergeefs.*

taliseerdeCOLN-gegevens tebenutten ter
ondersteuning vanuiteenlopendebeslissingen
inhetgrondwaterbeheer en deinrichtingvan
het platteland?Wijnoemenertwee.
Decetstc uitdagingisomvoorheelNederlandeenreconstructietemakenvandegrondwaterdynamick mdcjarcn vijftig, diekan
wordengebruiktalsreferentiebij hetvaststellenvandeGGOR's".Demethodediein het
voorbeeldgebied isgevolgdkaninprincipeook
elderswordentoegepast.Voordathetzoveris,
kandemethodevanruimtelijke interpolatie
nogwelverbetetdworden,door'universalcokriging'toetepassen.Hiervoorisprogrammatuur beschikbaar",diebijdebeschrijvingvan
deactuelegrondwaterdynamiekalwordttoegepast.Alshetgrondwaterstandsverloopvoorgrotegebiedenwordtgereconstrueerd,danishet
raadzaam omderegressiemodellendieonderdeelzijnvandemethodiekvoorhydrologische
deelgebiedenafzonderlijk teselecteren.
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ALLE ERVARING VAN DEWERELD EN
EEN INNOVATIEVE AANPAK
Veolia Water is een

wereldwijd

opererende organisatie
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een leidende marktpositie
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waterbehandeling.

ROSSMARK WATERBEHANDELING
in Ede is een onderdeel

van

Veolia Water en bestaat
uit Rossmark, Home,
en Delta

Aquapur

Engineering.

Drinkwater

Standaard installaties

De activiteiten betreffen de gehele waterketen van de levering van drink- en proceswater tot en met de zuivering van afvalwater. De werkzaamheden omvatten onder
meer, ontwikkeling, engineering en advies tot en met de levering, het bouwen,
het onderhoud en de exploitatie van complete waterbehandelingsinstallaties.
Onze focus in waterbehandeling:
• installaties 'op maat'
• standaard installaties en producten
• analyseapparatuur

• mobiele waterbehandelingssystemen
• service en onderhoud

ROSSMARK WATERBEHANDELING B.V., Ede
Email: infoQrossmark.nl Internet: www.rossmark.ru

Ä*

Rossmark

Celsiusstraat 34, 6716 BZ Edel Tel:0318 691500
Postbus 250, 6710 BG Ede I Fax: 0318 691501

^ 1 , , ,
' w l H L i

H2O

25/26-2003 :

