Georadar: een nieuwe geofysische techniek voor grondwaterverkenning

Inleiding
Bodem- en grondwaterverontreiniging en
verfijnde grondwaterstromingsmodellen
vereisen in toenemende mate een
gedetailleerde afbeelding en karakterisatie
van de ondergrond. Daarbij wordt de
behoefte aan gegevens van vooral de
ondiepe (enkele tientallen meters) ondergrond steeds groter.
Niet-destructieve geofysische exploratiemethoden hebben altijd een belangrijke
rol gespeeld bij grondwaterverkenning in
Nederland [Csonka etal, 1969; Van Dam
en Van Rummelen, 1960; Csonka en
Burkunk, 1988; Meekes en Kemme, 1989;
Van Overmeeren, 1988, 1989; Van Will en
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Meekes, 1991]. De toepassing van deze
methoden heeft ten doel informatie te
krijgen over de ondergrond, die op andere
wijze niet, of slechts tegen hoge kosten,
verkregen kan worden. Zo is de ligging
van het zoet-zout grensvlak in Nederland
grotendeels afgeleid uit een totaal van
meer dan 10.000 geo-elcktrische
metingen. Conventionele geo-elektrische
sonderingen (Csonka etai, 1969) geven
slechts 'punt-informatie'. Dit betekent in
de praktijk dat de geo-elektrische opbouw
van de ondergrond tussen twee meetlokaties wordt afgeleid uit interpolatie van
de metingen. Door veel geo-elektrische
metingen op geringe afstand van elkaar uit
te voeren, kan een continu beeld van de
ondergrond ('subsurface imaging')
benaderd worden [Van Overmeeren en
Ritsema, 1988].
Subsurface imaging, dus het afbeelden van
de opbouw en structuur van de ondergrond, wordt veel waarheidsgetrouwer
bewerkstelligd door de seismische
reflectie methode. Deze methode, die zich
enorm heeft ontplooid in de olieexploratie wordt vooral toegepast voor
diep onderzoek. In de laatste jaren heeft
de ontwikkeling van hoge resolutie
technieken de seismiek ook bruikbaar
gemaakt voor geringe dieptes [Van Will
en Meekes, 1991]. De grens ligt echter bij
ongeveer 40 meter en de methode is
relatief duur.
Grondradar ('Ground Penetrating Radar')
is een geofysische techniek die verwant is
aan de seismische reflectiemethode. Beide
methoden zijn gebaseerd op golf-voortplanting en leveren zeer gedetailleerde en
ononderbroken afbeeldingen van de

Samenvatting
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. Om data acquisitie,
bewerking en interpretatie van radargegevens te optimaliseren voor
hydrogeologisch en aanverwant milieutechnisch en ecologisch onderzoek, wordt
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 dient te worden
afgestemd op het beoogde doel. De doeleinden van georadar proefmetingen,
uitgevoerd in een groot aantal verschillende gebieden van Nederland, zijn
vastgesteld door 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
3. Kartering van geologische en sedimentaire structuren
4. Bepaling van de verbreiding en continuïteit van klei- en veenlagen.
Uit de resultaten blijkt dat georadar een waardevolle niet-destructieve methode is
voor een kosten-effectieve verkenning van de ondiepe ondergrond.

ondergrond. De methoden zijn complementair: de diepe ondergrond is het
domein van reflectie seismiek en ligt
buiten het bereik van grondradar, maar in
de ondiepe zones biedt radar een aantrekkelijk en kosteneffectief alternatief.
Grondradar wordt al vele jaren met succes
gebruikt voor geotechnische toepassingen
[Peters en De Feijter, 1989], tot dieptes
van enkele meters. Recente ontwikkelingen in digitale instrumentatie en
laagfrequente antennebouw hebben het
domein van grondradar vergroot tot
diepten van enkele tientallen meters;
vandaar de naam georadar.
Verschillende geofysische exploratiemethoden zijn aangewend om trappen in
grondwaterspiegels, ontstaan door scheefstaande dunne kleilagen, in de Veluwse
stuwwallen te karteren. Elektrische en
elektromagnetische methoden gaven
echter onvoldoende resolutie, terwijl de
grondwaterspiegel voor seismische
reflectie in het algemeen te ondiep bleek.
Om deze en andere problemen bij ondiep
grondwateronderzoek aan te pakken
besloten 8 waterleidingmaatschappijen*
om de krachten te bundelen en samen
met het Instituut voor Grondwater en
Geo-Energie TNO de stichting OODAM
(Ontwikkeling Ondiepe Data Acquisitie
Methoden) op te richten. Hoofddoel van
de stichting werd de radartechniek toepasbaar te maken voor hydrogeologisch en
*Veluwse Nutsbedrijven NV, NV Waterleiding
Maatschappij Gelderland, NV Waterleidingmaatschappij Oostelijk Gelderland, PGEM, Waterleiding Maatschappij Overijssel NV,NV Waterleidingbedrijf Midden-Nederland, NV Waterleiding
Maatschappij Limburg, Gemeente Waterleidingen
Amsterdam.

aanverwant milieutechnisch en ecologisch
onderzoek. Hiertoe wordt het project
'Ontwikkeling Georadar' uitgevoerd, dat
wordt gestimuleerd met subsidie van het
ministerie van Economische Zaken.
Principe van georadar
Reflectievan radargolven
Radargolven zijn elektromagnetische
golven. Voor het georadar project is
pulseEKKO IV apparatuur (afb. 1) van de
Canadese firma Sensors & Software
aangeschaft [Davis en Annan, 1989]. Dit
instrument gebruikt antennes met
frequenties tussen 25 en 200 MHz. Via
een zender en zendantenne worden radargolven de bodem ingezonden. Op grensvlakken tussen lagen met contrasterende
elektrische eigenschappen wordt een deel
van de golfenergie gereflecteerd, terwijl de
resterende energie haar weg vervolgt en
deels weer door een dieper grensvlak
wordt gereflecteerd (afb. 2, boven). De
gereflecteerde golven worden aan het
oppervlak door de ontvangantenne opgevangen en, na versterking door de
ontvanger, geregistreerd en opgeslagen in
het pulseEKKO systeem. De reflecties
worden afgebeeld in radar(echo)grammen
(afb. 2, onder), waarin op elke meetpositie
langs een spoor de binnengekomen
reflecties tegen de reistijd worden weergegeven. De 0-tijd valt in de praktijk
samen met de eerste aankomst van de
radargolven die niet zijn gereflecteerd
maar direct door de lucht en, langzamer,
door de bodem van zend- naar ontvangantenne gaan. Deze pulsen vormen een
zwarte band langs de bovenzijde van het
radargram. Later in de tijd zijn de
aankomsten zichtbaar van de golven
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die over een grote breedte een radargram
kunnen beïnvloeden en vanwege interferentie met reflectoren verwarring
kunnen teweegbrengen bij de interpretatie. Daarbij komt dat diffractiehyperbolen niet alleen worden veroorzaakt door lichamen in de ondergrond,
maar ook door voorwerpen aan of boven
het oppervlak.
De mate van reflectie wordt bepaald door
het contrast in de dielektrische constante
(e) van verschillende lagen. Enkele
karakteristieke waarden van e zijn
vermeld in tabel I. De voortplantingssnelheden van radargolven (uitgedrukt in
cm per nanoseconde; 1cm/ns = 107 m/s)
verhouden zich omgekeerd evenredig met
de dielektrische constante. Het grote
contrast in Etussen droge en met water
verzadigde zanden maakt dat de grondwaterspiegel een goede reflector is van
radargolven. Ook veen, waarvan de •
dielektrische constante die van water
benadert contrasteert sterk met andere
afzettingen en vormt een zeer goede
reflector. De dielektrische constante van
kleien varieert; dit verklaart gedeeltelijk
waarom kleien op sommige lokaties wel
en op andere niet in radaropnamen zichtbaar zijn.

Afb. I - Uitvoering van radarmetingen met hel pulseEKKO IVsysteem (25 MHz antennes).
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Doordringing en resolutievan radargolven
Een andere elektrische parameter,
namelijk de elektrische weerstand (g)
heeft grote invloed op de demping van
radargolven en dus op de exploratiediepte die met georadar bereikt kan
worden. Hoe lager de weerstand, des te
geringer de doordringingsdiepte. In de
praktijk is georadar ongeschikt voor
gebruik in gebieden waar de bodemweerstand kleiner is dan 100 ö m ; dus in
klei-en slibhoudende formaties en in brak
en zout water houdende milieus. Het
gevolg is dat in grote delen van WestNederland georadar niet toepasbaar is. De
mate van demping wordt uitgedrukt door
de dempingsfactor a (in dB/m);
karakteristieke waarden zijn vermeld in
tabel I.
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weerkaatst door de twee reflectoren
getekend in de schematische voorstelling
van afbeelding 2 (boven).
Reflectie vindt niet alleen plaats op
vlakken, maar ook op andere objecten in
de ondergrond. Reflecties op kleine

Afb. 2 - Het meetpnncipe
van grondradar; boven:
schematische sectie van de
ondergrond met
golfpadcn; onder:
radarechogram als
resultaat van de metingen
over de schematische
sectie.

gebogen vlakken en op kleine ronde
lichamen, die als puntbron werken
worden diffracties genoemd en zijn
herkenbaar in radarechogrammen aan
hyperbolische vormen (afb. 2, onder).
Diffractie-hyperbolen vormen storingen

De doordringingsdiepte hangt ook af van
de frequentie van de radargolven; hoe
lager de frequentie, des te groter het doordringingsvermogen. De toename in de
exploratiediepte gaat echter ten koste van
een vermindering van de resolutie. Dit
wordt geïllustreerd in afbeelding 3 door
radaropnamen gemaakt langs een profiellijn van 50 meter lengte met alle
4 beschikbare frequenties van het
pulseEKKO systeem: 25, 50, 100 en
200 MHz. Continue reflectoren met
relatief grote amplitude, die vaak ken-
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TABEL I - Karakteristieke waarden vanfysischeeigenschappen eauvoorgeoradar belangrijke media.
Medium
lucht
droog zand
waterverzadigd zand
kleien
veen
water (zoel)
water (zout)

Dielektrische
constanter.
1
4
25
5-40
65
80
80

merkend zijn voor de grondwaterspiegel,
worden in de 25 MHz sectie onder meer
waargenomen op tijden van 160 en
430 ns. Dit komt overeen met geïnterpreteerde dieptes van respectievelijk 11
en 29 meter. Uit een boring hier ter
plaatse blijkt, dat de ondiepe reflector
correleert met een schijn-grondwaterspiegel, die in stand wordt gehouden door
een 5 cm dun leemlaagje. De diepe
reflector weerspiegelt de echte, regionale
grondwaterspiegel. Door de lage
frequentie is de golflengte groot en
kunnen afzonderlijke lagen niet of slecht
onderscheiden worden: het scheidend
vermogen (resolutie) is gering (tabel II).
Ook is de nauwkeurigheid, waarmee de
diepte tot een reflector kan worden
afgelezen beperkt. In het algemeen wordt
de resolutie gesteld op 'A van de
golflengte.

Voortp anlingssnelheid v
cm/ns)
30
15
6
4,7-13
3,7
3,4
3,4

Demping a
(dB/m)
0
0,01
0,03-0,3
1-300
0,3
0,1
1.000

Resolutie verbetert bij hogere frequentie
(tabel II). In de 50 MHz sectie van
afbeelding 3 is de golflengte van de
reflecties kleiner, waardoor meer detail
zichtbaar wordt. De exploratiediepte is
echter afgenomen; de diepe grondwaterspiegel is niet langer zichtbaar als een
continue reflector. De reflecties die nog
wel zichtbaar zijn bij deze tijden, moeten
grotendeels aan storingsruis worden

toegeschreven. Ken verder afnemende
doordringingsdiepte kan goed worden
waargenomen in de 100 en 200 MHz
secties. De resolutie is hier duidelijk
verbeterd: de schijn-grondwaterspiegel is
nu een dunne band waarvan de diepte
zeer nauwkeurig bepaald kan worden.
Ook wordt steeds meer detail waarneembaar in de droge zone boven de schijngrondwaterspiegel.
Tabellen I en II geven samen goed de
beperkingen van georadar aan. Hoe groter
de demping (tabel I), des te geringer de
doordringingsdiepte. De grootste doordringingsdiepte wordt bereikt met de
laagste antennefrequentie. De resolutie
hiervan is echter het kleinst (tabel II). Een
sprong in een diepliggende grondwaterspiegel kan alleen in radargrammen
worden waargenomen als deze groter is

TABEL II - Golflengte enresolutie van radargolven ahjunetie van defrequentiem droge enm waterverzadigde
zanden.
Medium
snelheid (cm/ns)
frequentie
(MHz)
25
50
100
200

D roog zand
15

Verza digd zand
6

golflengte
m

resolutie
(m)

golflengte
(m)

6,00
3,00
1,50
0,75

1,50
0,75
0,40
0,20

2,40
1,20
0,60
0,30

Afb. 3 -Deinvloedvanfrequentie op dieptebereik en resolutie.

200 MHz
afstand(m)
10 15 20 25 30 35 40 45 50

100 MHz
afstand(m)
10 15 20 25 30 35 40 45 50

25 MHz

resolutie
(m)
0,60
0,30
0,15
0,08
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-reflector (1)

steeds verder uit elkaar gezet (afb. 4,
boven). Het reflectie-punt van een
horizontale reflector is dan voor alle
afstanden hetzelfde. In het resulterende
radarechogram (afb. 4, onder en 5, links),
waarin reistijden zijn uitgezet tegen de
afstand tussen de twee antennes, vormen
deze reflecties hyperbolen. De kromming
van de hyperbool wordt bepaald door de
voortplantingssnelheid; deze kan ook uit
de CMP worden afgeleid. Een dergelijke
snelheidsanalyse kan eenvoudig worden
uitgevoerd met behulp van bij het
pulseEKKO IV systeem geleverde
bewerkingssoftware.
In de snelheidssectie van afbeelding 5
(rechts) vertegenwoordigt elke verticale
lijn één snelheid (in cm/ns). Verticaal is
de reistijd aangegeven. Maxima in
amplitudes bij een bepaalde reistijd
duiden de gemiddelde voortplantingssnelheid aan van de radargolven in de
ondergrond tot op de desbetreffende
reflector. De uit de CMP van afbeelding 4
afgeleide gemiddelde snelheid tot op
reflector 1is ook de werkelijke snelheid
v,; de uit de hyperbool van reflector 2
afgeleide snelheid is echter een schijnbare
snelheid met een waarde die ligt tussen v,
en v2. De werkelijke snelheid v2 kan
hieruit worden afgeleid, gegeven de snelheid V!en de reistijd tot reflector 1.
Waarden van werkelijke voortplantingssnelheden onthullen de aard van de
verschillende lagen (tabel I).
De CMP van afbeelding 5 is opgenomen
in de omgeving van de radarsecties
getoond in afbeelding 3. De continue
hyperbolen met grote amplitude op tijden
(bij kleinste antenne-interval) van 175 en
420 ns correleren met respectievelijk de
schijn-grondwaterspiegel en echte grond-

Afb. 4 - Het principe van
'common midpoint'
metingen (CMP's) voor
het bepalen von
voortplantingssnelheden
van radargolven; boven:
golfpaden en
gemeenschappelijke
reflectiepunten; onder:
geregistreerde golven in
een radarechogram van
een CMP-metmg.
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vlakte. Voor een hydrogeologische
kartering is echter niet de tijd, maar de
diepte van een reflector van belang. Om
tijd in diepte te vertalen, is de voortplantingssnelheid van de radargolven
nodig. Deze kan in het veld bepaald
worden door 'common midpoint'
metingen, CMP's (afb. 4). Bij een CMPmeting worden zend- en ontvangantenne
ten opzichte van een vast middelpunt

dan de resolutie, i.e. 0,75 m bij 50 MHz en
1,50 m bij 25 MHz.
Voortplantingssnelheid van radargolven
In radarechogrammen wordt de totale
reistijd van radargolven geregistreerd; dit
is de tijd die een radargolf nodig heeft om
de weg af te leggen van /.endantenne naar
een reflector en terug van de reflector
naar de ontvangantenne aan de opper-

Afb. 5 - Snelheidsbepaling via een CMl'-mcting; links: radarechogram (50 MHz); rechts: snelheidsanalys
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waterspiegel. De maxima in de snelheidsanalyse duiden op gemiddelde voortplantingssnelheden van 12 en 13 cm/ns in
de boven deze reflectoren gelegen zones
van de ondergrond.
Voorbeelden van georadar
Georadarmetingen zijn uitgevoerd in
19 proefgebieden in Nederland, die door
de stichting OODAM geselecteerd zijn op
hun relevantie voor grondwateronderzoek
en verwachte geschiktheid voor de
georadartechniek. Randvoorwaarden voor
de toepassing van georadar zijn de
exploratie-diepte (maximaal 40 meter), de
elektrische weerstand van de bodem
boven de diepste reflector (meer dan
100 û m ) en de aanwezigheid van
contrasten in dielektrische constanten in
de bodem. Bovendien was een belangrijke
vereiste de beschikbaarheid van aanvullende informatie uit boringen en peilbuizen voor verificatie van de radarmetingen.
De hydrogeologische doeleinden van de
uitgevoerde proefmetingen kunnen
grotendeels in 4 categorieën worden
ondergebracht:
1. Kartering van grondwaterspiegels in
zandafzettingen van stuwwallen, rivierterrassen en duinen;
2. Kartering van schijn-grondwaterspiegels (ook in relatie tot vennen);
3. Kartering van geologische en sedimentaire structuren (zoals overgangen van
gestuwde sedimenten naar spoelzandwaaiers);
4. Bepaling van de verbreiding en
continuïteit van klei- en veenlagen.
Tot dusverre is in totaal ongeveer 80 km
radarprofiel opgenomen. Den aantal
karakteristieke en illustratieve voorbeelden wordt hieronder beschreven.
Diepegrondwaterspiegelensedimentaire
structuren ingestuwdegebieden
Een nauwkeurige afbeelding van diepe
grondwaterspiegels, zoals aangetroffen in
de hogere delen van Oost-Nederland is
van belang voor het modelleren van

grondwaterstroming. Vooral in gestuwde
gebieden, waar scheefstaande slechtdoorlatendc lagen plaatselijk trappen in
grondwaterniveaus kunnen veroorzaken,
kan georadar belangrijke gegevens leveren
voor de parameters van de modellen.
Bovendien is het voor het modelleren
interessant om de gestuwde positie van de
lagen te kunnen verifiëren.
De mogelijkheden van georadar worden
geïllustreerd in een ruim 400 meter lang
noord-zuid radarprofiel bij Apeldoorn
(afb. 6). Dit profiel is opgenomen met
25 MHz antennes en een stationinterval
(= meetinterval) van 1meter; in de
afbeelding is de horizontale schaal gelijk
aan de verticale schaal. De grondwaterspiegel is te herkennen in deze voor
topografie gecorrigeerde sectie als een
horizontale reflector met grote amplitude.
In het noordelijke deel van het profiel is
de reflector continu; in de zuidelijke helft
is hij slechts fragmentarisch zichtbaar. De
omrekening van tijd naar diepte (ten
opzichte van NAP) is gebaseerd op een
voortplantingssnelheid van 14,5 cm/ns;
deze snelheid is bepaald met CMPmetingen. De grootste diepte waarop de
grondwaterspiegel nog zichtbaar is
bedraagt 42 m-mv. Diepe grondwaterspiegels vormen in het algemeen de diepst
zichtbare reflector, omdat veel energie
hier gereflecteerd wordt door het grote
contrast tussen de dielektrische constanten
van droge en waterverzadigde zanden (zie
tabel I). Boven de grondwaterspiegel
kunnen geologische structuren worden
waargenomen; hellende reflectoren
duiden hier op scheefgestelde gelaagdheid. De reflectoren zelf zijn overgangen
tussen zandige lagen met verschillende
korrelgrootte of tussen zandige en kleiige
afzettingen; beide overgangen resulteren
in contrasten in vochtgehalten met als
gevolg contrasten in dielektrische
constanten. Ben markante zuid-hellende
reflector is zichtbaar in het midden van de
sectie. Br is een gering verschil in diepte
waarneembaar tussen de grondwaterspiegels aan weerszijde van deze reflector.

Hoewel het diepteverschil van ongeveer
2 meter weinig meer bedraagt dan de
resolutie van de 25 MHz antennes
(tabel II), lijkt het aannemelijk dat hier
een sprong in de grondwaterspiegel
optreedt, die wordt veroorzaakt door de
als een hellende reflector afgebeelde
kleilaag.
Karteren van kleien
De radarsectie van afbeelding 7 is
opgenomen met 50 MHz antennes en een
stationinterval van 0,5 meter langs een
West-Oost profiel aan de oostrand van de
Utrechtse heuvelrug; in de afbeelding is
de verticale schaal 21/2 maal de horizontale
schaal. Het doel was na te gaan of met
georadar de westelijke begrenzing van de
Kemklei vastgelegd kon worden. Deze
klei, in de Eemvallei op een diepte van
ongeveer 15 meter, houdt een artesisch
aquifer in stand dat gevoed wordt door
infiltratie in de hoger gelegen stuwwal (zie
de situatieschets van afb. 8). Het nauwkeurig karteren van de kleibegrenzing is
van belang voor modelstudies.
Afbeelding 7 toont 375 meter van het in
totaal 3 km lange profiel. De grondwaterspiegel ligt op ongeveer 7 m-mv, zoals is
opgemeten in een peilbuis iets ten westen
van de getoonde radarsectie. Uit een bij
de peilbuis gemeten CMP is een snelheid
van 11,5 cm/ns afgeleid voor de boven de
grondwaterspiegel gelegen sedimenten. In
de sectie van afbeelding 7 wordt de
grondwaterspiegel afgebeeld door de
reflector op 100 ns. De Eemklei-reflector
is geïdentificeerd door correlatie met
boring 32D-93 (afb. 8), verder oostelijk
langs het radarprofiel. In de getoonde
radarsectie (waarvan de diepteschaal is
gebaseerd op een voortplantingssnelheid
van 9 cm/ns: een gemiddelde voor de
ondergrond boven en onder de grondwaterspiegel) ligt deze reflector op een
diepte van 6 m e t e r - N A B (15 m-mv) in
het oosten bij radarstation 2425. Naar het
westen toe neemt de diepteligging af en
ter hoogte van radarstation 2715 houdt de
reflector op, waaruit wordt afgeleid dat

Afb. 6- Radarsectie (25MHz) bij Apeldoorn met een diepegrondwaterspiegelinscheefgestelde, grotendeels zandige afzettingen van een stuwwal.
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Afb. 8- Hydrogeologische schets van deUtrechtse heuvelrugen Eemvallci.
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hier de grens ligt van de Eemkleiverbreiding. Heel duidelijk is ook het
verschil waarneembaar tussen de overwegend horizontale sedimentatie ten
oosten van deze begrenzing en het
warrige radarbeeld met veel storingen
door diffractie-hyperbolen ten westen
hiervan, dat karakteristiek is voor
gestuwde formaties.
Uit CMP-metingen langs het profiel blijkt
dat de voortplantingssnelheid in het
pakket boven de Eemklei-reflector
ongeveer 7,5 cm/ns bedraagt; dit duidt
onmiskenbaar op waterverzadigde
formaties (tabel I). Dit voorbeeld van een

radarafbeelding van een kleilaag onder de
grondwaterspiegel is uitzonderlijk. Op
diverse lokaties elders in het land hadden
radarmetingen met dit doel geen succes.
Het goede resultaat bij de Utrechtse
heuvelrug is te danken aan de hoge
elektrische weerstanden van de bodem
boven de Eemklei, zoals blijkt uit geoelektrische metingen, waardoor radargolven een relatief geringe demping
ondervinden.
Veenen schijn-grondwaterspiegel
Schijn-grondwaterspiegels in de Amsterdamse waterleidingduinen kunnen, als ze

niet als zodanig worden herkend, een
vertekend isohypsenbeeld geven. Deze
schijn-grondwaterspiegels worden in
stand gehouden door ondiepe veenlaagjes
met een dikte van enkele centimeters tot
enkele decimeters. Gebieden met door het
veen op peil gehouden ondiep grondwater
zijn vochtig en relatief ongevoelig voor de
gevolgen van waterwinning. Voor
modellering en ecologisch evenwicht zijn
deze veenvoorkomens van groot belang.
Door de Rijks Geologische Dienst [1989]
is een onderzoek verricht naar de
verbreiding van veen door een groot
aantal boringen, in diepte variërend van 5
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•4/6. 9-Radarsectie (100MHz) indeAmsterdamse waterleidingduinen meteen vcenlaag endedaardoorgevormde sehijn-grondwaterspiegeleneen regionale
grondwaterspiegel; boven: radarechogram; onder: interpretatie.
Aß. 10- Hydrogeologisehe schematisatie van deondergrondlangs liet radarprofiel inde Amsterdamse waterleidingduinen.
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tot 11 meter. Boringen verstoren echter de
dunne afsluitende veenlagen en geven
bovendien slechts puntinformatie. Met
georadar kan niet alleen een continue
afbeelding van de veenvoorkomens
worden verkregen, maar kunnen vaak ook
de grondwaterspiegels, zowel de schijngrondwaterspiegel als de regionale grondwaterspiegel, worden gekarteerd. Al deze
grensvlakken zijn goed zichtbaar in de

radarsecties, door het grote contrast in
dielektrische constanten tussen droge
zanden, natte zanden en veen (zie tabel I).
Vooral de hoge waarde van de
dielektrische constante van veen, welke
die van water benadert, zorgt ervoor dat
we deze afzettingen zelfs onder de grondwaterspiegel goed kunnen waarnemen.
Een illustratief voorbeeld is de radarsectie
van afbeelding 9 (boven), opgenomen met

een stationinterval van 0,5 meter en
100 MHz antennes; deze hoge frequentie
die veel detail oplevert kon worden
toegepast door de geringe diepte van het
beoogde doel. De verticale schaal is
6 maal de horizontale schaal, zodat
structuren en relatief kleine oneffenheden
sterk uitvergroot worden weergegeven.
Het radargram is geïnterpreteerd
(afbeelding 9, onder) met behulp van
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een vergelijking tussen synthetische
model-radarechogrammen en werkelijke
radaropnamen.
Verantwoording
Met dank aan J. Rietstap (IGG-TNO)
voor het vervaardigen van de illustraties.
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reflector. Uit een hier ter plaatse uitgevoerde CMP-meting blijkt dat de
gemiddelde voortplantingssnelheid tot op
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snelheid, bij de radarsectie niet correct. De
voor de omrekening gekozen gemiddelde
snelheid geeft slechts een globale
indicatie.
Optimalisatie van georadar
Zoals de hierboven beschreven voorbeelden laten zien, biedt georadar
interessante mogelijkheden voor
gedetailleerde niet-destructieve
verkenningen van de ondiepe ondergrond, waardoor een nieuwe waardevolle
geofysische methode beschikbaar is voor
hydrogeologisch, milieutechnisch en
ecologisch onderzoek. Het verder
optimaliseren van deze techniek is één
van de doeleinden van de stichting
OODAM. Zeer recentelijk is een nieuw,
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kwaliteit van de radarechogrammen te
verbeteren. Op het gebied van de interpretatie van de radarsecties kan er nog
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correlaties tussen radaropnamen en
aanvullende gegevens uit boringen en uit
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Kritiek op dit ontwerp wordt verwacht
vóór 15 november 1993. Exemplaren van
de ontwerp NEN-ISO 6340 zijn tegen
vergoeding verkrijgbaar bij het Nederlands Normalisatie-instituut,
Postbus 5059, 2600 GR Delft,
telefoon 015-69 0390.

