Ontwerpen van verlagingmeetnetten rond grondwaterwinningen

1. Inleiding
Bij een vergunningaanvraag voor een
permanente grondwateronttrekking wordt
in principe altijd geadviseerd een meetnet
in te richten. Het doel van het in te richten
grondwaterstandmeetnet is drieledig:
1. als controle van de verlagingsprognose;
2. bij het niet voldoende betrouwbaar zijn
van het berekende verlagingenbeeld kan
de werkelijke verlaging uit de grondwaterstandmetingen afgeleid worden (de
metingen zijn een aanvulling op het
model);
3. als controlemiddel bij schadeonderzoek. Bij een eventuele schadeberekening speelt de betrouwbaarheid van
de verlaging een belangrijke rol.
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De inrichting van het meetnet gebeurt op
basis van vakkennis en ervaring. Aspecten
die hierbij een rol spelen zijn:
- eventuele zwakke punten of
onduidelijkheden in het vooronderzoek;
- de geohydrologische situatie,
veranderingen in het verlagingenbeeld in
de ruimte of in het freatische pakket ten
opzichte van het watervoerend pakket;
- de verwachting welke gegevens in een
later stadium nodig zullen zijn, gebaseerd
op de verwachte schadegevoeligheid van
landbouwgebieden, natuur of bebouwing;
- de ruimtelijke verdeling in samenhang
met al bestaande peilbuizen.
Vooral het derde punt, de behoefte aan
eventuele extra gegevens, speelt hierbij
een belangrijke rol. Als (extra) lokaties
voor peilbuizen wordt gedacht aan:
- schadegevoelige gronden;
- natuurterreinen binnen het invloedsgebied (inclusief water kwaliteitmetingen
en vegetatiekarteringen);
- zettingsgevoelige bebouwing;
- waterschapsbclangen (soms wordt de
invloed op het oppervlaktewater bepaald).
Hoewel de huidige methode op zich goed
is, is zij niet altijd even objectief en
effectief. Zo bestaat er bij de keuze van de
meetlokaties, die in het advies worden
voorgesteld geen eenduidigheid. Ze is
intuïtief en gebaseerd op de kennis en
ervaring van de onderzoeker. Ook speelt

Samenvatting
In dit artikel worden de resultaten beschreven van een onderzoek over de
inrichting van grondwaterstandmeetnetten rond pompstations. Doel van dit
onderzoek was een standaardprocedure te ontwikkelen, waarmee de TCGB
(= Technische Commissie Grondwaterbeheer) bij aanvragen voor een
grondwaterwinning in vrij korte tijd een evenwichtig meetnet kan ontwerpen.
Het meetnet moet zodanig zijn ontworpen dat, nadat de winning enige tijd
operationeel is, een interpolatiemodel voldoende kan worden geijkt aan de hand
van de beschikbaar gekomen informatie. Met dit model moet een ruimtelijke
interpolatie van de verlaging met een zekere betrouwbaarheid kunnen worden
gegeven.
De kern van de ontwikkelde methode is een stationaire versie van het
Kalmanfilter. De betrouwbaarheid van het geohydrologische interpolatiemodel
wordt bepaald via Monte Carlo Simulatie.
In de studie werd voorgesteld de methode te standaardiseren via een gedeeltelijke
classificatie. Dit houdt in dat het interpolatiemodel en de daarbij behorende
betrouwbaarheid in een beperkt aantal klassen moet worden gesplitst. Bij de
aanvraag hoeven dan alleen de meetnetalternatieven worden doorgerekend.
Gezien het aantal in de toekomst te verwachten vergunningaanvragen en de
grote diversiteit in de winninglokaties, is het echter de vraag of een classificatie
voor het ontwerpen van verlagingmeetnetten rond grondwaterwinningen rendabel
is. De methode is echter ook zonder classificatie goed toepasbaar in gevallen
waarbij een gedetailleerd meetnetontwerp of meetnetevaluatie gewenst is.
Bovendien kan het ontwerpprincipe ook worden toegepast voor andere
geohydrologische meetnetten. Daarbij kan vooral gedacht worden aan
kleinschalige meetnetten zoals meetnetten bij natuurterreinen en monitoringsystemen rond vuilstorten.

de opstelling van de onttrekker (verantwoordelijk voor de waarnemingen) een
niet onbelangrijke rol. De controle van de
verlagingsprognose, één van de doelstellingen van het meetnet, komt alleen
aan de orde in geval van schadeonderzoek (een taak van de TCGB) en bij
onderzoek naar de gevolgen van een
uitbreiding van een bestaande winning
waarvoor vergunning nodig is.Vaak blijkt
dan dat de betrouwbaarheid van de meetgegevens gering is. Ook komt het voor dat
pas op een later moment met waarnemen
is begonnen zodat de uitgangssituatie niet
meer vastgesteld kan worden.
Bij schade-onderzoek kan soms als op
basis van modelberekeningen niet of
onvoldoende inzicht over de verlaging van
de freatische grondwaterstand wordt
verkregen tijdelijk een groot aantal
(enkele tientallen) peilbuizen worden
bijgeplaatst. De meetreeksen van het
tijdelijk meetnet worden gecorreleerd aan
meetreeksen van het bestaande meetnet
en aan die van stambuizen. Dit onderzoek,
waarvoor een lange reeks waarnemingen
nodig is, vergt veel tijd (enkele jaren!) en
is zeer intensief.
Al enkele jaren bestaat er behoefte aan
een heldere en doorzichtige (standaard)procedure voor de inrichting van meetnetten rond waterwinningen, waarbij een
actieve benadering wordt voorgestaan.
Actief houdt in dat geadviseerd wordt een
dichi meetnet in te richten en dat na

enkele jaren door middel van een model
te analyseren. In deze periode moet dan
wel een groot deel van de vergunde
hoeveelheid worden onttrokken. Na
analyse van het model kan het meetnet
vervolgens worden teruggebracht tot een
beperkt aantal controlepunten.
De doelstelling van het meetnet wordt
dan als volgt: 'Het meetnet bij een grondwaterwinning moet gericht zijn op het
ijken van een model, waarmee verlagingen van de voorjaars- en zomergrondwaterstanden kunnen worden
berekend, met een zodanige betrouwbaarheid dat schadeberekeningen (landbouwschade, zettingsschade en ecologische
schade) mogelijk zijn.
Deze nieuwe doelstelling vraagt een
methode waarmee de dichtheid van een
dergelijk meetnet bepaald kan worden. De
betrouwbaarheid van de modelberekening
en dus de dichtheid van het meetnet moet
ook afhangen van de te verwachten
schade voor de verschillende belangen.
Rijkswaterstaat (als voorzitter van de
TCGB) heeft bij monde van het RIZA aan
het IGG-TNO de opdracht verleend om
een dergelijke methode te ontwikkelen.
Deze studie is inmiddels afgerond en de
resultaten hiervan zijn in dit artikel kort
samengevat. Het artikel is als volgt
opgebouwd. Eerst wordt in paragraaf 2
een beschrijving van het fictieve
voorbeeldgebied, waarvoor een
vergunning voor een onttrekking is

H , 0 .26 1993, nr. 23

671

aangevraagd, de geologische opbouw, de
geohydrologische kenmerken en een
overzicht van de boorlokaties gegeven.
Paragraaf 3 beschrijft de procedure voor
het ontwerpen van een meetnet.
Vervolgens wordt in paragraaf 4 ingegaan
op de technische uitvoering, wat leidt tot
een meetnetontwerp voor dit voorbeeldgebied (paragraaf 5). Het artikel wordt
tenslotte afgesloten met enkele conclusies
en aanbevelingen.

weerstand van de scheidende laag. Op
basis van de boringen wordt geschat dat
de totale weerstand van het topsysteem in
gebied A zal variëren tussen ongeveer
280 dagen en 2.900 dagen, met een
gemiddelde waarde van 1.000 dagen.
Voor gebied B zijn deze waarden
respectievelijk 1.200, 9.400 en
3.800 dagen. Voor een uitgebreidere
beschouwing over de weerstand van het
topsysteem wordt verwezen naar
Van Geer [1987].

2. Voordeelgebied
Om de gedachten te bepalen gaan we uit
van een fictief voorbeeld. In een zandgebied is een grondwaterwinning
geprojecteerd. Dit gebied kan op basis van
geologische en topografische informatie
worden geschematiseerd tot twee watervoerende pakketten, gescheiden door een
slecht doorlatende laag met een in ruimte
variërende weerstand. De scheidende laag
kan overigens plaatselijk afwezig zijn. De
winning zal plaatsvinden uit het tweede
(onderste) watervoerende pakket. In
gebied A (westelijk van de geprojecteerde
winning wordt het eerste (bovenste)
watervoerende pakket afgedekt met een
deklaag, waarin zich een vrij dicht stelsel
van waterlopen bevindt. Oostelijk van de
winning (gebied B) waar het maaiveld wat
hoger is, ontbreekt de deklaag en er is
nauwelijks oppervlaktewater. In afbeelding 1 is een schematische dwarsdoorsnede gegeven. De informatie over
de opbouw van de ondergrond is
afkomstig van negen boringen. De lokaties
van de boringen en de geprojecteerde
winning zijn weergegeven in afbeelding 2.
Ter plaatse van de geprojecteerde winning
is een pompproef gehouden. Hieruit werd
een kD-waarde afgeleid van 2.800 m 2 /dag
en een weerstand van het topsysteem van
1.000 dagen. Het topsysteem bestaat uit
drie componenten: de drainage weerstand,
de verticale weerstand van het eerste
watervoerende pakket en de verticale

Stel er wordt een vergunning aangevraagd
voor een onttrekking van 13.700 n r / d a g
en er moet een meetnet worden
ontworpen voor het tweede watervoerende pakket. De vergunningaanvraag gaat samen met een prognose
van de effecten van de grondwaterwinning op de stijghoogte. Hier wordt
aangenomen dat de prognose gebaseerd is
op een numeriek grondwaterstromingsmodel. Het probleem is nu dat op het
moment van de vergunningaanvraag, dus
voordat er feitelijk grondwater wordt
onttrokken, een meetnet moet worden
ontworpen. Met dit meetnet moeten de te
verwachten effecten van de winning op de
stijghoogte kunnen worden geëvalueerd
nadat de winning enige tijd in bedrijfis.
Het te ontwerpen meetnet heeft als doel
een ruimtelijk beeld van de verlaging van
de stijghoogte door de winning te kunnen
reconstrueren. Bij het meetnetontwerp
kunnen we gebruik maken van de voorkennis in de vorm van het stromingsmodel. In dit voorbeeld gaan we uit van
een nieuw in te richten winning. Bij een
uitbreiding of een verandering van een al
bestaande winning is er uiteraard ook
informatie beschikbaar die gedurende de
winning is verzameld.
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Voor het ontwerpen van meetnetten heeft
het Kalmanfilter als correctiemechanisme
twee belangrijke eigenschappen:
- de correctie van het model en de
reductie van de bijbehorende standaardafwijking is niet alleen beperkt tot de
meetlokaties, maar geldt voor het hele

3. Algemene meetnet ontwerpfilosofie
Uitgangspunt bij het meetnetontwerp is
het construeren van een ruimtelijk beeld

4/6. / - Oost-west doorsnede vanhet voorbeeldgebied.
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van de verlaging. De basis van deze
constructie is het numerieke grondwaterstromingsmodel. Omdat een model slechts
een geïdealiseerd beeld van de werkelijkheid geeft, zal de modelverlaging afwijken
van de werkelijke verlaging. Die afwijking,
die systeemruis wordt genoemd, wordt
gekarakteriseerd door zijn statistische
eigenschappen. Dit geldt in het bijzonder
voor de verwachtingswaarde en de
variantie-/covariantiematrix. Deze laatste
eigenschap bepaalt de onzekerheid in de
modelverlaging. In de volgende paragraaf
gaan we in op de vraag hoe deze
statistische eigenschappen in de praktijk
geschat kunnen worden. Vooralsnog
nemen we aan dat ze bekend zijn. In het
algemeen zal de onzekerheid in de modelverlaging, gekarakteriseerd door de apnon variantie, te groot zijn. Om de apriori variantie te reduceren, wordt het
model gecorrigeerd aan de hand van
waarnemingen. Het meetnet moet zodanig
ontworpen worden dat de variantie van
het gecorrigeerde model (de posteriori
variantie) binnen van te voren gestelde
grenzen valt. Daarbij moet rekening
worden gehouden met het feit dat de
waarnemingen (van de verlaging!) behept
zijn met meetfouten die evenals de
systeemruis gekarakteriseerd worden door
een verwachtingswaarde en een variantie-/
covariantiematrix. lien adequate techniek
om deze correctie uit te voeren is Kalmanfiltering, waarbij de correctie wordt uitgevoerd op basis van de statistische
eigenschappen van zowel de systeemruis
als van de meetfout. In dit artikel gaan we
niet in op de technische kant van deze
techniek.
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modelgebied. Daarbij is de invloed van de
waarneming in het algemeen kleiner naarmate men verder van het desbetreffende
waarnemingspunt verwijderd is;
- de mate waarin een waarneming een
correctie in zijn omgeving teweeg brengt,
hangt sterk samen met de geohydrologische eigenschappen van de ondergrond.
Zo zal in een goed doorlatende laag de
invloed van de waarnemingen groter zijn
dan in een slecht doorlatende laag.
Met de correctie is het mogelijk om bij elk
meetnetontwerp de posteriori standaardafwijking te berekenen als functie van de
ruimte, voordat de meetpunten feitelijk
zijn geïnstalleerd. Door nu het aantal
meetpunten en de lokaties te variëren kan
een posteriori standaardafwijking worden
geconstrueerd die voldoet aan de eisen die
aan het meetnet worden gesteld. Dit
variëren gebeurt op basis van 'trial and
error' waarbij, uitgaande van een dun
meetnet, telkens punten worden geplaatst
of verplaatst op lokaties met een hoge
posteriori standaardafwijking. De
toepassing van Kalmanfiltering bij het
ontwerp van grondwatermeetnetten is
besproken in Van Geer etal. [1991] en
Zhou etal.[1991].
Als een meetnet eenmaal is ontworpen en
de meetpunten zijn geïnstalleerd, wordt
gedurende enige tijd (bijvoorbeeld vijf
jaar) gemeten. In deze vijf jaar zal ook de
winning in gebruik zijn genomen.
Vervolgens moet het meetnet worden
geëvalueerd, waarbij nieuwe schattingen
gemaakt worden van de geohydrologische
eigenschappen en van de variantie-/
covariantiematrices van de systeemruis en
de meetfout.
Er zijn nu twee mogelijkheden:
- de initiële schattingen blijken
acceptabel. In dit geval is er geen reden
om het meetnetontwerp bij te stellen;
- de initiële schattingen zijn niet
acceptabel en worden bijgesteld. In dit
geval kan het nodig zijn om met nieuwe
schattingen het meetnet bij te stellen.
De hele procedure van het meetnetontwerp is in afbeelding 3 schematisch
weergegeven. In dit artikel richten wij ons
op een meetnetontwerp voor een nieuwe
winning.
4. Technische uitvoering
In de vorige paragraaf is een procedure
voor het ontwerpen van een meetnet
geschetst. Bij de toepassing van deze
procedure op een verlagingsmeetnet
stuiten we echter op twee problemen:
- de verlagingen zijn ten tijde van het
meetnetontwerp nog niet opgetreden en
bovendien zijn ze niet rechtstreeks te
meten;
- de modelbetrouwbaarheid is niet

initiële waarden
variantie/covariantie
van systeemruis en
"meetfout"
bijstellen
variantie/covariantie
van systeemruis en
"meetfout"

ff
berekening
posteriori
variantie

bijstellen
meetnet

realiseren meetnet
en waarnemen
gedurende de
winning

Afb. 3 - Procedure voorhetontwerp van een meetnet.

bekend in de vorm van een variantie-/
covariantiematrix van de systeemruis.
4.1. Vcrlagingmctingen
De verlaging van de stijghoogte kan niet
rechtstreeks worden gemeten. In een
meetpunt wordt alleen de stijghoogte
gemeten. Deze stijghoogte is de resultante
van verschillende geohydrologische
processen, waaronder de grondwateronttrekking. Om nu de verlaging uit de
gemeten stijghoogte af te leiden, kan
gebruik worden gemaakt van een tijdreeksanalyse. Voor een uitgebreide beschrijving
van deze toepassing wordt verwezen naar
Van Geer [1987] en Van Geer etal.[1988].
Bij de tijdreeksanalyse wordt een lineaire
relatie gelegd tussen de verlaging en het
onttrokken debiet. Hen veel voorkomende
vorm van zo'n relatie is bijvoorbeeld:
S, = ô S

+ wQ,

(1)

hierin is:
S, de verlaging op tijdstip t (cm)
Q, het onttrokken debiet gedurende
tijdstap (t - 1 tot t) [m3]
ö coëfficiënt [-]
co coëfficiënt [cm/m3]
De waarnemingen van de stijghoogte en
het onttrokken debiet worden gebruikt om
de modelcoëfficiënten te bepalen.
Wanneer de modelcoëfficiënten eenmaal
zijn bepaald geeft (1) een vaste relatie
tussen de verlaging en de onttrekking. De

verlagingtijdreeks S,is lineair afhankelijk
van de onttrekkingreeks Qt. De tijdinformatie uit de gemeten tijdreeksen is
volledig gebruikt om de relatie (1) te
schatten. Daarmee is er in feite per meetlokatie maar één onafhankelijke waarneming van de verlaging beschikbaar.
Voor het meetnetontwerp is de verlaging
van belang die op zou treden bij het
gedurende langere tijd onttrekken van het
maximale debiet uit de vergunningsaanvraag, het zogenaamde ontwerpdebict.
Bij het constante ontwerpdebiet Q stelt
zich na verloop van tijd ook een
stationaire verlaging S in. De relatie tussen
het constante ontwerpdebiet en de
verlaging is uit (1) af te leiden:
S = w/(1 -<S)Q

,2,

De relatie tussen Sen Q is grafisch weergegeven in afbeelding 4, waarbij de
betrouwbaarheidsbanden worden bepaald
door de onzekerheid in de modelcoëfficiënten. Deze onzekerheid wordt
vooral bepaald door de verhouding tussen
de grootte van de verlaging en van de
overige componenten in de stijghoogte en
door de lengte van de waarnemingsreeksen. Voor de stationaire verlaging
door het ontwerpdebiet kan hieruit een
betrouwbaarheidsinterval worden
afgelezen. Hen voorbeeld van de
stationaire verlaging Van Geer [1987]
door een winning met het bijbehorende
betrouwbaarheidsinterval is gegeven in
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Aangezien de tijdreeksanalyses op de
verschillende meetreeksen betrekking
hebben op dezelfde periode is het zeer
aannemelijk dat er een grote samenhang
bestaat tussen de verschillende meetfouten. Als eerste benadering is hier
gekozen voor een exponentieel verloop
van de correlatie tussen de meetfouten.
Dat wil zeggen dat de samenhang tussen
de meetfouten exponentieel afneemt met
de afstand. Dit exponentiële verband kan
met één parameter worden beschreven.
De relatie tussen de meetfouten is echter
nog onderwerp van studie. De variantie-/
covariantiematrix van de meetfouten kan
nu worden ingevuld.
Bij de evaluatie van het meetnet kunnen
de varianties van de meetfouten per meetlokatie worden bepaald. Zonodig kan dan
de variantie-/covariantiematrix worden
bijgesteld.

ontwerp debiet

• "meetfout" standaardafwijking

Aß. 4 - Relatie tussen het ontivcrpdebiet O en Je
verlaging S.

afbeelding 5. Daarbij zijn de verlagingen
van de stijghoogtes in de meetpunten
verticaal uitgezet en de afstand van de
meetpunten tot de winning horizontaal.
Als de stijghoogte, gedurende enige tijd
waarin de winning operationeel is, wordt
gemeten, kan met behulp van tijdreeksanalyse voor elk meetpunt een stationaire
verlaging met een betrouwbaarheidsinterval worden bepaald. Deze verlaging
zal in dit artikel verder worden aangeduid
met de waarneming van de verlaging. De
onzekerheid, gekarakteriseerd door een
standaardafwijking, kan dan worden
gezien als de meetfout.
Voor het meetnetontwerp moet de
variantie-/covariantiematrix van de meetfout bekend zijn. De bovengenoemde
tijdreeksanalyse kan echter pas worden
uitgevoerd nadat de winning enige tijd
operationeel is. Hij het meetnetontwerp
voor At aanvang van de winning kunnen
de varianties van de meetfouten geschat
worden op basis van ervaring in soortgelijke situaties. Moeilijker is de bepaling
van de coverianties tussen de meetfouten.

4.2. Modelbetrouwbaarheid
Naast de variantie-/covariantiematrix van
de meetfouten moeten we beschikken
over de variantie-/covariantiematrix van
de systeemruis. Immers deze matrix is een
kwantificering van de modelonzekerheid.
Hinnen de in paragraaf 3 geschetste
meetnetontwerpfilosofie kan de verlaging
variëren in de ruimte en de tijd.
Aangezien we echter maar beschikken
over één waarneming van de verlaging
per meetpunt, kan worden volstaan met
een steady-state verlagingsmodel. Omdat
de tijddimensie wegvalt, wordt de
Kalmanfiltering als zodanig niet meer
gebruikt maar alleen het wegingsprincipc
tussen waarnemingen en modelvoorspellingen. Voor het bepalen van de
variantie-/covariantiematrix van de

systeemruis maken we gebruik van Monte
Carlo Simulatie. Zonder op de details in te
gaan geven we hier de belangrijkste
stappen:
1. Voor verlagingen worden de meest
gevoelige parameter(s) bepaald. Dit zijn
niet noodzakelijkerwijs dezelfde
parameters als voor potentialen. In de
voorbeeldsituatie is de weerstand van de
toplaag het meest gevoelig voor de
onzekerheden van het verlagingsmodel;
2. Aan de hand van veldmetingen wordt
de statistische verdeling van de meest
gevoelige parameter(s) geschat;
3. Van de meest gevoelige parameter(s)
wordt een groot aantal mogelijke
realisaties gegenereerd. Deze realisaties
moeten geconditioneerd zijn op de
feitelijke veldwaarnemingen. Er zijn
verschillende mogelijkheden voor het met
de computer genereren van realisaties.
Voor het voorbeeldgebied zijn 450 mogelijke realisaties van de weerstand van de
toplaag gegenereerd, op basis van een
incomplete Choleski decompositie.
Gegeven de veldmetingen, is elke
realisatie een mogelijke verdeling van de
weerstand van de toplaag;
4. Met het stromingsmodel wordt voor
elk van de realisaties de verlaging
berekend. Voor het voorbeeldgebied
resulteert dit in 450 mogelijke
verlagingen;
5. Uit de realisaties van de verlaging
wordt de meest waarschijnlijke waarde
van de verlaging (prognose) en de
variantie-/covariantiematrix bepaald.
Deze matrix geeft de onzekerheid in de
verlagingsprognose door onzekerheden in
de parameterwaarden en kan daarom
worden opgevat als variantie-/covariantiematrix van de systeemruis.
De Monte Carlo Simulatie is schematisch
weergegeven in afbeelding 6.

Aß. 5 - Waarnemingen vande verlaging met een betrouzchaarhcdsmterval
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5. Meetnetontwerp voor het
voorbeeldgebied
5.1. Vanantie-Zcovariantiematrix van de
systeemruis
Er zijn 450 realisaties van de drie
componenten van het topsysteem
gegenereerd en vervolgens gesommeerd.
Daarbij is aangenomen dat de weerstand
log-normaal verdeeld is. Verder is er
rekening gehouden met de informatie uit
de boringen door de realisaties te
conditioneren en een kleinere standaardafwijking te hanteren. Voor de generatie
van de realisaties is gebruik gemaakt
van de GENSTAT bibliotheek. Met de
450 realisaties is 450 maal een verlaging
uitgerekend met de grondwatermodelcode
MODFLOW [McDonald & Harbaugh,
Vervolgens is de variantie-/
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Aß. 6-Monte Carlo Simulatie.

covariantiematrix van de verlagingen
bepaald met de IMSL-subroutine bibliotheek. Deze matrix is de variantie-/
covariantiematrix van de systeemruis. De
standaardafwijking van de systeemruis als
functie van de ruimte is gegeven in
afbeelding 7. Deze standaardafwijking kan
gezien worden als de a-priori standaardafwijking, dus zonder gebruik van waarnemingen van de verlaging.
In afbeelding 7 is te zien dat de
standaardafwijking afneemt met een
toenemende afstand tot de winning.
Dit is verklaarbaar omdat de onzekerheid
proportioneel is met de verlaging zelf.
Hetzelfde effect is de reden dat de
onzekerheid in gebied B groter is dan in
gebied A. Voorts is te zien dat de grootste
onzekerheid niet samenvalt met de
winninglokatie, maar iets meer zuidelijk.
Dit wordt veroorzaakt doordat er net iets
ten noorden van de winninglokatie veel
informatie uit boringen beschikbaar is.
Overigens zijn de boringen niet
individueel herkenbaar in afbeelding 7
omdat bij de gegeven geohydrologische
eigenschappen de informatie uit de
boringen invloed hebben op een groter
gebied dan alleen de boorlokatie.
5.2. Variantie-Zcovananticmatrix van de
meetfout
Op basis van ervaring met voorgaande
tijdreeksstudies is de standaardafwijking
van de meetfout (= de onzekerheid,
gekarakteriseerd door een standaardafwijking) op voorhand geschat op 2,9 cm.
De samenhang tussen de meetfouten, die
exponentieel afneemt met de afstand
tussen de meetpunten, zal redelijk groot
zijn. Hiervoor is aangehouden een
correlatie van 0,7 op 1km. Met deze
gegevens kan de variantie-/covariantiematrix van de meetfout voor elk
willekeurig meetpunt worden ingevuld.

5.3. Meetnetontwerp
Met de variantie-/covarianticmatrices van
de systeemruis en de meetfout kan voor
elk willekeurig meetnetontwerp de
posteriori standaardafwijking van het
gecorrigeerde model worden bepaald.
Deze posteriori standaardafwijking geeft
de range aan voor de onzekerheid
waarmee de verlagingen kunnen worden
vastgesteld. Binnen dit onderzoek zijn
twee alternatieve meetnetten ontworpen
die zijn gebaseerd op verschillende eisen
voor de onzekerheid. Bij het eerste
meetnetontwerp werd geëist dat overal
binnen het gebied de posteriori standaardafwijking kleiner dan 2,6 cm moet zijn.
Het ontworpen meetnet is gegeven in
afbeelding 8.
In afbeelding 8 is te zien dat alle
A/b. 7- Standaardafivijkingvan de systeetnruis (in cm).

meetpunten zich concentreren rond de
winning. Ondanks de hoge concentratie
van meetpunten in het centrum wordt de
eis maar net gehaald. Hen eis van bijvoorbeeld 2 cm is binnen een straal van
ongeveer 1km van de winning niet
haalbaar, zolang de standaardafwijking
van de meetfout niet kleiner wordt.
Bij het tweede meetnetalternatief is er ten
westen van de winning een gevoelig
gebied waar een standaardafwijking van
minder dan 2,2 cm wordt geëist. In de
directe omgeving van de winning wordt
een standaardafwijking van 3,5 cm toegestaan, terwijl voor het overige gebied
een eis van 3 cm wordt gesteld. In afbeelding 9 is te zien dat in dit geval met
minder meetpunten kan worden volstaan.
Bovendien zijn de meetpunten meer naar
het westen geplaatst.
6. Conclusies en aanbevelingen
- Met de hier gepresenteerde methode
voor het ontwerpen van een meetnet is
het mogelijk om de invloed van meetnetvarianten op de onzekerheid van de interpolatie van verlagingen te kwantificeren.
Dit verschaft de ontwerper van het
meetnet inzicht in de gevoeligheid van de
onzekerheid voor verschillen in het
meetnet en in de effectiviteit van meetlokaties. De procedure geeft geen uniek
metnetontwerp. Het is zeer wel mogelijk
dat er meer varianten zijn die met
dezelfde meetinspanning een overeenkomstig resultaat opleveren. Bij een
uiteindelijke keuze van het meetnet spelen
bovendien ook andere zaken een rol, zoals
de lokatie van al bestaande meetpunten
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Afb. H - Meetontwerp bij een uniforme standaardafwijking en contourlijnen van gelijke posteriori
standaardafwijking (in cm).

Afb. 9 - Meetontwerp bij eengedifferentieerde standaardafwijking en contourlijnen van de a-posterion
standaardafwijking (in cm).
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en de bereikbaarheid van potentiële meetlokaties.
- De hier ontwikkelde methode integreert
verschillende soorten informatie, zowel
geologische en geofysische informatie als
waarnemingen van de stijghoogte. In
beginsel is het ook mogelijk om de
effectiviteit van de verschillende soorten
informatie tegen elkaar af te wegen.
Dit viel echter buiten het kader van dit
onderzoek.

- Toepassing van deze methode in
combinatie met een procedure voor het
waarnemen, de controle op de kwaliteit
van de waarnemingen en de evaluatie van
de meetgegevens zal zeker ten goede
komen aan de eenduidigheid in het
advies. Ook zal dit het eventuele schadeonderzoek bekorten en leiden tot minder
meetpunten. Op den duur kan ook met
minder metingen volstaan worden.
- De methode heeft als nadeel dat zij

bewerkelijk en rekenintensief is. Wanneer
deze methode voor iedere vergunningaanvraag apart zou worden toegepast zou
dat onevenredig veel inspanning vergen.
In de studie wordt daarom voorgesteld om
voor een zekere vorm van classificatie te
kiezen, waarbij de geohydrologische
situatie in klassen wordt ingedeeld. Het
opzetten van een dergelijke procedure is
echter ook een vrij kostbare zaak en alleen
rendabel bij veel vergunningaanvragen.
Gezien het aantal te verwachten vergunningaanvragen is het de vraag of het
zinvol is om een dergelijke procedure op
te zetten.
- De ontwikkelde methode voor het
ontwerpen van een meetnet blijft zeker
geschikt voor toepassing maar dan wel
voor die situaties waar de diverse
belangen groot zijn, zodat de inspanning
gerechtvaardigd is.
- Met de hier beschreven methode is het
mogelijk om een relatie te leggen tussen
de interpolatie betrouwbaarheid en de
meetinspanning. Hierbij is fysische kennis
in de vorm van een deterministisch
numeriek model expliciet in rekening
gebracht. De ontwerpmethode is niet
beperkt tot verlagingen, maar is in
principe ook bruikbaar voor andersoortige
geohydrologische meetnetten. In het
bijzonder kan worden gedacht aan
situaties waarbij het belangrijk is naast een
interpolatie ook informatie te hebben over
de betrouwbaarheid waarmee deze
berekend kan worden. Zulke situaties
kunnen zich bijvoorbeeld voordoen bij
grondwatermeetnetten bij natuurgebieden
en monitoringsystemen rond vuilstorten.
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