Verwerking van stijghoogtegegevens in en rondomde
Duinwaterwinplaats van Gemeentewaterleidingen Amsterdam
met behulp van Kriging

1. Inleiding
In de Duinwaterwinplaats van Gemeentewaterleidingen bevinden zich circa
1.200 pcillilters incirca 350 waarnemingsputten. Vier maal per jaar, tijdens de peilrondes inapril, augustus, oktoberen
december, worden hiervan opééndagde
stijghoogtes waargenomen. Deze peilgegevens worden nacontrole in een
geautomatiseerd peilfilterbcstand
opgenomen.

IR.J. W. KOOIMAN
Gemeenlewaterleidingen
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Met deze gegevens ishetmogelijkom
isohypsenkaarten te vervaardigen.
Dit gebeurde totenmet1987 handmatig.
Vanwege degrote hoeveelheid werkdie
dat metzich meebracht werd dit slechts
éénmaal perjaar gedaan, enwelin
december, watonder andere vanbelang
was voor hetberekenen vande waterbalansen over een kalenderjaar.
Hr werden twee isohypsenkaarten
gemaakt, éénvoor het bovenwater
(stijghoogtes opcirca NAP) enéénvoor
het diepwater (stijghoogtes opcirca
NAP-30 meter). Door planimetratie van
de kaarten werden gemiddelde stijghoogtes berekend inhettotale beheerste
gebied enineenaantal deelgebieden.
Hr isgezocht naar eenmethode om het
maken vande kaarten geheelof
gedeeltelijk teautomatiseren, waarbijdan
gebruik zoukunnen worden gemaaktvan
het peilfilterbestand, met als doelstelling
een uitgebreider gebruik van de grote
hoeveelheid gegevens, eneen verbetering
en versnelling van de gegevensverwerking
tot bruikbare informatie voor de bedrijfsvoering. Naoverleg met deskundigenvan
het KIWA enDGV-TNO isgekozen voor
de zogenaamde kriging-techniek, een van
de bestaande interpolatie-technieken.
Met deze (statistische) techniek kan een
grote hoeveelheid stijghoogtegegevens
snel worden verwerkt tot isohypsenkaarten en gemiddelde stijghoogtes.

Samenvatting
Om eenuitgebreider gebruik tekunnen maken vandegrote hoeveelheid
stijghoogtegegevens uitdeduinwaterwinplaats isenige tijd geleden overgegaan
van dehandmatige verwerking van degegevens naar de geautomatiseerde
verwerking met de zogenaamde kriging-techniek, éénvan de bestaande
interpolatie-technieken. Hiermee kaneengroot aantal stijghoogtegegevens
(ruim 900 intwee watervoerende pakketten) opsnelle wijze worden verwerkt.
In ditartikel wordt beschreven datdeuitkomsten metkriging goed overkomen
met dehandmatig verkregen resultaten indejaren 1974-1986.
Hnkele voordelen tenopzichte van dehandmatige methode zijn:
1. deverwerking van dewaarnemingen gaat sneller;
2. erkomen meer resultaten beschikbaar;
3. erisminder arbeidstijd nodig;
4. 'foute' waarnemingen worden snel opgespoord;
5. directe koppeling aan grondwatermodellen (MODFLOW, II.SIAI) is mogelijk.

Hen nadeel van dekriging-techniek isdatvooraf een behoorlijke hoeveelheid
statistische kennis en informatie nodigis.
Tenslotte: computerprogramma's blijven slechts instrumenten; ze missen
'hydrologisch inzicht'. Dehier beschreven berekeningen tonen weer aan dat
voor deinterpretatie van deresultaten eenhydroloog noodzakelijk is.

.l/h. I-Kauri'ran helmodelgebied. Degestippelde lijnisdeglobalegrens vanhetintrekgebied in hetpakket
Coördinatenzijngegeven in meiers.
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2. Kriging
2.1. Kortebeschrijving
Bij demeeste ruimtelijke interpolatietechnieken schat men dewaarde van een
variabele opeenlocatie slechtsmet
behulp vandewaarden van diezelfde
variabele opomliggende locaties. Gegeven
zijn eenaantal locaties (x b y,) ....(x n , y„)
met gemeten (grondwater)standen
Z]....zn .Gevraagd wordt eenschatting
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van de (grondwater)stand z0 op hel punt
(x 0 , yo)-

Bij ruimtelijke interpolatietechnieken die
gebruik maken van gewogen gemiddelden
wegen de waarden op dichtbij gelegen
locaties meestal zwaarder mee dan de
waarden op verderaf gelegen locaties.
De technieken verschillen slechts in de
veronderstelde relatie tussen de afstand
en het gewicht, de zogenaamde correlatiestructuur. Een voorbeeld van deze vorm
van interpolatie is kriging. De meeste
ruimtelijke interpolatietechnieken gaan
vantevoren al van een bepaalde correlatiestructuur uit. Bij kriging is dat niet het
geval, daar wordt de correlatiestructuur
afgeleid uit de beschikbare waarden,
waarbij overigens wel van een aantal
vooronderstellingen wordt uitgegaan.
Kriging is een stochastische techniek, wat
wil zeggen dat op een bepaalde locatie een
schatting van de werkelijke waarde
berekend wordt, met een daarbij
behorende variantie. Deze geeft de nauwkeurigheid van de geschatte waarde aan.
Enkele voordelen van kriging ten opzichte
van andere ruimtelijke interpolatietechnieken zijn:
1. Er wordt uitgegaan van de gemeten
ruimtelijke verdeling van de beschikbare
waarden over het beschouwde gebied.
2. Een schatting gaat vergezeld van een
maat voor de onzekerheid hiervan.
3. De schatting wordt niet onevenredig
beïnvloed indien een aantal van de
omliggende meetlocaties zeer dicht bij
elkaar ligt.
Enkele nadelen zijn:
1. Vooraf is een behoorlijke hoeveelheid
statistische informatie nodig.
2. De statistische afleidingsmethode
houdt een aantal arbitraire keuzes in,
zoals de selectie van DR (de minimale
toegestane afstand tussen twee
datapunten).
3. Er is geen informatie over de
betrouwbaarheid van de geschatte
covariantiefunctie.
Voor meer informatie over kriging zij
verwezen naar de literatuur [Kafritsas en
Bras, 1981;Groennou, 1984; Nienhuis et
al., 1988 en Rouhani, 1986].
2.2. Rekenprogramma
Voor de toepassing van de krigingtechniek is bij het MIT (Massachusetts
Institute of Technology) het programma
AKRIPontwikkeld [Kafritsas en Bras,1981].
Bij het KIWA is dit programma gebruikersvriendelijk gemaakt [Van Steenis,
1985], waarna het onder andere is toegepast voor berekeningen in dit artikel.
Het kriging-programma werkt interactief,
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Afb. 2 - Isohypsenkaart
Diepwater (NAP-30 m)
van 11 december 1985,
berekend met behulp eau
kriging. Isohypsen in
meters ten opzichte van
NAP.
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en vraagt slechts om één invoerfile met
daarin de (X, Y, Z)-waarden van de
invoerpunten. Aan de gebruiker wordt
tijdens het rekenproces een aantal vragen
gesteld die eerst beantwoord moeten
worden alvorens het programma verder
rekent. Voor meer gedetailleerde
gegevens hierover zij verwezen naar
Kooiman [1989b].
De uitvoer van de bij Gemeentewaterleidingen operationele versie bestaat uit
een aantal files met onder andere de
gegevens van het rekenproces, de
resultaten in de meetpunten, de gekrigde
waarden in de knooppunten van een netwerk dat over het modelgebied is gelegd
ten bate van de verwerking met een
contouring-programma, en de standaarddeviaties in dezelfde knooppunten.
Met standaard plotprogrammatuur kan
een (isohypsen)kaart worden gemaakt van
de gekrigde waarden (stijghoogtes), alsmede een kaart van de standaarddeviaties.

Gemiddelde stijghoogtes per deelgebied
zijn eenvoudig te berekenen als het
gemiddelde van de gekrigde waarden in
de knooppunten in dat deelgebied.
Op dezelfde wijze is zo van elk deelgebied
de gemiddelde standaarddeviatie te
berekenen.
3. Opzet van de berekeningen en
invoergegevens
De duinwaterwinplaats is onderverdeeld
in een aantal deelgebieden die zijn
bepaald op grond van hydrologische
inzichten. Op afb. 1 zijn 15 deelgebieden
met de nummers 1 tot en met 15 aangegeven. De coördinaten zijn gegeven ten
opzichte van het GW-assenstelsel.
Voor het maken van de contourkaarten
(isohypsenkaarten) is gekozen voor een
netwerk van 31bij 61knooppunten, op
onderlinge afstanden van 200 meter in
zowel X- als Y-richting. Dit is hetzelfde
netwerk als toegepast in het op MODFI.OW
gebaseerde duinmodel [Kooiman en
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Aß).3 - hohypsenkaart
Havenwater (area NAP)
van 11 december 1985,
berekendmetbehulp run
kriging. Isohypsen in
meters tenopzichte can
NAP.

Emke, 1989], Hierdoor is een goede en
snelle uilwisseling van de resultaten
mogelijk.
De berekeningen zijn uitgevoerd met
gegevens van het diepwater en het bovenwater. De ijking, die is uitgevoerd met de
gegevens van de peilrondes in december
van 1974 tot en met 1986 (13 jaren),
bestond uit een vergelijking van:
1. de gemeten en berekende Z-waarden
(stijghoogtes) in de invoerpunten.
Bij afwijkingen groter dan een bepaalde
waarde (0,10 m voor het diepwater;
0,25 m voor het bovenwater) vond nadere
controle plaats.
2. de handgetekende en de berekende
isohypsenkaarten. Het betrof een visuele
controle.
3. de gemiddelde stijghoogtes per deelgebied. Hierbij diende de op basis van
planimetratie verkregen waarde te liggen
binnen het betrouwbaarheidsinterval dat
wordt bepaald door de berekende waarde
en de standaarddeviatie (zie afb. 4 en 5).

4. de handgetekende en de berekende
dwarsprofielen over het modelgebied.
Het betreft hier 13 west-oost-dwarsprofielen die om de kilometer gemaakt
worden (zie afb. 6). Ook hier geldt dat het
handgetekende profiel moet liggen binnen
de band die berekend wordt met de
berekende stijghoogtes en de standaarddeviaties.
De invoerpunten voor het diepwater zijn
de waarnemingsputten die opgeslagen zijn
in het peilfilterbestand van Gemeentewaterleidingen en de waarnemingsputten
van het Gas- en Watervoorzieningsbedrijf
voor de Bollenstreek (GWB), sinds
1januari 1989 opgegaan in de EWR
(Energie- en Watervoorziening Rijnland:.
Het gaat hier om circa 190 punten.
De invoerpunten voor het bovenwater
(circa 720) zijn:
1. de waarnemingsputten die opgeslagen
zijn in het peilfilterbestand van
Gemeentcwaterleidingen;

2. de waarnemingsputten van de
gemeente Zandvoort, het WLZK en de
EWR;
3. de tot een groot aantal punten
geschematiseerde kanalen en infiltratiegeulen in de winplaats, de polders en de
Eeidscvaart ten oosten van de winplaats,
en de Noordzee.
Als waarde voor de zeestand is gekozen
NAP+0,40 m, met als reden dat de zeestand wel gemiddeld circa NAP is, maar
de 'kust'stand iets hoger gelegen is, omdat
bij eb het grondwater tot het 'maaiveld'
blijft zitten, en niet direct meezakt met de
ebstand.
4. de 'fictieve' waarnemingsputten.
Dit zijn invoerpunten op plaatsen waar
geen waarnemingsput aanwezig is, en
waar de stand van een nabijgelegen waarnemingsput geldig wordt geacht. De reden
hiervoor is dat tijdens de eerste ronde van
de ijking in alle jaren op een aantal
plaatsen steeds dezelfde afwijkingen
optraden die het gevolg waren van een
gebrek aan waarnemingsmiddelen ter
plaatse. Om deze lacune op te vullen
wordt gebruik gemaakt van 'fictieve'
putten.
4. Resultaten
Een indruk van de resultaten is gegeven
in de afb. 2 tot en met 6, die hieronder
kort worden besproken.
Afbeelding 2 geeft de berekende
isohypsenkaart van het diepwater op
11 december 1985,die een goede overeenkomst vertoont met de handgetekende
isohypsenkaart (niet opgenomen in dit
artikel). De vergelijking wordt vereenvoudigd door een aantal kenmerken die
voor alle jaren gelden. Er is globaal sprake
van een neergaande gradiënt van west
naar oost, met een 'top' onder of net ten
westen van (infiltratie)gebied 1. Verder
zijn de stijghoogtes in het zuidoosten van
het beschouwde gebied, als gevolg van de
kleinere afstand tot de diepe standen
onder de Haarlemmermeerpolder, lager
dan in het noordoosten.
Wanneer langdurig diepe winningen aanstaan, en de afpompingskegels een zekere
omvang hebben, komen deze duidelijk uit,
zoals ook te zien is in afb. 2. Eind 1985 is
vanwege de zeer hoge chloridegehaltes op
de Rijn de inname van voorgezuiverd
rivierwater in de winplaats tijdelijk
gestaakt, en is ter compensatie een deel
van de diepe winning extra ingezet.
De resulterende grondwaterstandsverlaging is goed te zien (X = 2.800;
Y = -1.200).
Afbeelding 3 geeft van dezelfde datum de
isohypsenkaart van het bovenwater, welke
ook goed overeenkomt met de hand-

205

H 2 0 (23) 1990,nr. 8

getekende. Ook hier een aantal steeds
weerkerende kenmerken zoals:
1. hoge waterstanden in de infiltratiegebieden 1 tot en met 5;
2. lage waterstanden in het Roogkanaal
(van (500; 1.500) tot (1.000; 2.300)1 en in
het Oosterkanaal (van (500; -6.500) tot
(2.000;-3.100));
3. hoge waterstanden bij Bentveld
(2.500; 1.500).
De albeeldingen 4 en 5 tonen het verloop
van de gemiddelde stijghoogtes van het
diepwater en het bovenwater voor de
duinwaterwinplaats als geheel (binnen de
stippellijn van afb. 1'.

duinwaterwinplaats en geeft goede
resultaten.
2. Kriging is een snelle methode voor de
verwerking van een groot aantal gegevens,
zodat het mogelijk wordt van de vier peilrondes per jaar samenvattende resultaten
te berekenen, in plaats van slechts één
peilronde uit te werken.
3. De uitwerking van de gegevens gebeurt
steeds op dezelfde manier, waardoor de
resultaten van de onderscheiden peilrondes goed onderling vergelijkbaar zijn.
4. Foute waarnemingen worden zeer snel
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Hierbij zijn de volgende opmerkingen te
maken:
1. de met kriging berekende decemberwaarden komen zeer goed overeen met de
handmatig berekende waarden.
2. de gemiddelde standaarddeviatie van
het diepwater varieert tussen 0,03 en
0,14 meter, van het bovenwater tussen
0,50 en 0,62 meter.
3. de verhoogde inzet van diepe winmiddelen is duidelijk in afb. 4 te zien: in
1975, 1976 (droog jaar), 1985 (innamestop
rivierwater door hoge chloridegehaltes) en
1988 (innamestop door verontreiniging
met dichloorpropaan).
4. de stijghoogtes van het bovenwater
over de winplaats als geheel variëren niet
sterk. Onder bepaalde omstandigheden is
dat per deelgebied wel het geval.
Afbeelding 6 geeft de stijghoogtes van
zowel diepwater als bovenwater in de raai
/. 4.000 (Y = -4.000) op 12 december
1984. Daarin zijn te zien de handmatig
bepaalde stijghoogteverlopen en de in de
knooppunten berekende stijghoogtes
(onderlinge afstand 200 meter) met
bijbehorende standaarddeviaties.
Hierbij de volgende opmerkingen:
1. ook hier komen de met kriging
berekende waarden zeer goed overeen
met de handmatig berekende waarden;
2. in het diepwater is sprake van een
waterscheiding ter plaatse van X = -500;
3. in het bovenwater zijn duidelijk te zien
de hoge grondwaterstanden in de
infiltratiegebieden (tussen X = -1.000 en
X = 500) en de lage grondwaterstanden
bij het Oosterkanaal (X = 1.800);
4. buiten de winplaats (ten oosten van
X = 2.200), ter plaatse van de polders, is
er een duidelijk verschil tussen berekende
en werkelijke grondwaterstanden.
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opgespoord en kunnen, indien nodig, na
korte tijd overgepeild worden.
5. Het uitvoeren van de berekeningen en
het interpreteren van de uitkomsten
vereisen veel hydrologische kennis van de
duinwaterwinplaats en in mindere mate
ook een statistisch inzicht in de krigingtechniek.
6. Met het gekozen grove netwerk
(200 m x 200 m) is het onmogelijk een
'perfecte' kaart te maken. Hierbij kan
gedacht worden aan diepe winningen en
diepe kanalen, die lokaal steile verhangen
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5. Conclusies en aanbevelingen
5.1. Conclusies
1. Kriging blijkt goed toepasbaar voor de
verwerking van peilfiltergcgevens in de
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geven. Deberekende kaarten geven
globaal de situatie goed weer, maar een
kaart dietot in alle details goed iszal altijd
door een hydroloog gemaakt moeten
worden. Daarbij kanwelzeer goed
gebruik worden gemaakt vande resultaten
van de berekeningen met kriging, zoals de
isohypsenkaarten en de stijghoogtcs inde
dwarsprofielen.
5.2. Aanbevelingen
1. lien tekortkoming vande toegepaste
rekenmethode isdat plaatselijke afpompingskegels, met name in het diepe
pakket, niet berekend kunnen worden.
Dit kanopgevangen worden door het
invoeren van extra punten ter plaatse van
en direct rondom diepe winningen,
wanneer deze tijdens de peilronde in
bedrijf zijn.
2. De fictieve putten geven aan waar
nieuwe waarnemingsputten gewenst zijn.
3. Het gekozen netwerk is identiek aan
het elementennetwerk zoals toegepast in
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De inditartikel besproken resultaten en
de modelresultaten van MODH.OW worden
gebruikt bijde gegevensverstrekking aan
de provincies Noord-Holland en ZuidHolland in hetkader vanhet Primaire
Grondwatermeetnet.
4. Waterbalansen, dietot nu toe werden
gemaakt voor de periode vaneen jaar
kunnen nu ookover kortere periodes,
gelegen tussen twee peilrondes, worden
berekend. Hiervoor zijn de gemiddelde
waterstanden in de deelgebieden van
belang voor hetberekenen vande berging
in het bovenduin en de lekdoor de
kleilaag [Kooiman, 1989a].
5. In de raaien zoals diein aft. 6 zijn
gegeven kunnen de gemeten waterstanden uithet peilfilterbestand direct
worden weergegeven. Hiervoor zal dan
een extra nabewerkingsprogramma
gemaakt moeten worden. Hierdoor
kunnen snel 'onjuiste' waarnemingen
opgespoord worden.
6. Hetberekenen vanstroombanen (en
de verblijftijden) methet programma
FLSTAT[Lieste et al.,1988] opbasis van
de metkriging berekende stijghoogtes is
zeer goed mogelijk.
7. Hike situatie wordt wiskundig beschreven meteen 'kriging-formule'.
Onderling verschillende situaties geven in
die formule verschillende waarden vande
parameters. Het idee bestaat dateen
gebied hydrologisch gezien opeen bepaalde wijze metde kriging-parameters te
karakteriseren zou zijn, en dat wijzigingen
in de parameters veroorzaakt worden door
een verandering vanhet hydrologische
systeem. Hiernaar istot nu toenog geen
onderzoek gedaan.
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Aß. 6- Dwarsprofiel over raai 7.4.000 (Y = - 4.000) metstijghoogtes van Diepwater en Bovenwater
op 12december 1984. Stijghoogtes in meters ten opzichte van NAP.
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