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1. Inleiding
De case-study die in dit artikel wordt
behandeld, isontleend aan het onderzoek
'Inrichting van grondwaterstandsmeetnetten
rond pompstations. Fase I:Evaluatie van
bestaande meetnetten'. [Van Geer, 1987].
Dit onderzoek isuitgevoerd in opdracht van
Rijkswaterstaat, DBW/RIZA in het kader
van de Technische Commissie Grondwater
Beheer (TCGB). De doelstelling van dat
onderzoek omvatte onder meer het ontwikkelen van een methode ter bepaling van
de opgetreden verlaging ten gevolge van
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grondwaterwinning met gebruikmaking van
hiertoe gemeten stijghoogtereeksen.
Eén van de case-studies betrof de winplaats
Spannenburg. In dit artikel zal alleen
ingegaan worden op de transfermodellen,
zoals die bij het bovenstaande onderzoek bij
de toepassing Spannenburg zijn gebruikt.

Samenvatting
In dit artikel wordt eencase-studygepresenteerd, dieisuitgevoerd alsonderdeel van het
onderzoeksproject: 'Het ontwerp van grondwatermeetnetten rond pompstations'.
Deze case-study behandelt het grondwatermeetnet rond de winplaats Spannenburg in
Friesland. Om de verlaging ten gevolge van de winning op 19meetpunten te bepalen is
gebruik gemaakt van transfer-/ruismodellen. Behalve een schatting van de verlaging
geven deze modellen ook betrouwbaarheidsintervallen als kwantificering vande
onzekerheid inde schattingen. De resultaten zijn vergeleken met een tevoren gemaakte
prognose van de verlaging.

2.1. Stijghoogtereeksen
In eerste instantie zijn alle stijghoogtemeetreeksen in de omgeving van de winplaats
Spannenburg geselecteerd die een waarnemingsfrequentie hebben van tweemaal per
maand en een minimale reekslengte bezitten
van zesjaar. In het eerste watervoerende
pakket waren geen meetreeksen dieaan deze
criteria voldeden. In de afdekkende laagzijn
wel ondiepe filters en landbouwhuizen
gemodelleerd, maar daarbij kon geen invloed
van de winning worden aangetoond. De hier

Het tweede watervoerende pakket, waaruit
grondwater wordt gewonnen, isca. 150m
dik. Het eerste watervoerende pakket is
aanzienlijk dunner en bovendien niet overal
in het beschouwde gebied aanwezig. In het
hele gebied isboven het eerste watervoerende
pakket een slecht doorlatende deklaag
aanwezig. Aan het maaiveld bevindt zicheen
dicht net van waterlopen met een beheerst
peil. Bij de transfermodellen zijn tijdreeksen
gebruikt van stijghoogte. het neerslagoverschot en van het onttrokken debiet.

Afb. -- Locatie
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Alle afb. en tabellen zijn afgeleid van het
desbetreffende onderzoeksrapport
[Van Geer. 1987],
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2. Geohydrologische beschrijving
Hoewel de geologische structuur bij de
transfermodellering niet expliciet wordt
meegenomen, dient die structuur voor een
goede interpretatie van de transfermodellen
wel globaal bekend te zijn. De winplaats
Spannenburg isgelegen in de provincie
Friesland aan het Prinses Margrietkanaal
tussen de Grootte Brekken en het Koevordermeer. De geohydrologische structuur
ter plaatse van de winning mag worden
geschematiseerd tot twee watervoerende
pakketten. In afb. 1 iseen schematische
doorsnede in de richtingzuid-west naar
noord-oost gegeven.
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Afb. 1 -Schematische doorsnede zuid-west naar noord-oost.
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gepresenteerde modellen hebben daarom
alleen betrekking op peilbuizen inhet tweede
watervoerende pakket. De locatie van de
waarnemingsputten isgegeven in afb. 2.
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2.2. Neerslagoverschot
Het neerslagoverschot isbepaald volgens de
formule:
N(t)= P ( t ) - 0 , 8 * E 0 ( t )
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Hierin is:
N(t) het neerslagoverschot
P(t) de bruto neerslag
E 0 (t) de potentiële verdamping volgens
de formule van Penman.
De bruto neerslag en de potentiële verdamping zijn ontleend aan de maandoverzichten van het KNMI voor het meetstation Leeuwarden. De daarin gepubliceerde
decade-cijfers zijn, overeenkomstig de
waarnemingsfrequenties van de stijghoogtereeksen, geconverteerd naarreeksen meteen
frequentie van 24 maal per jaar.
De berekening van het neerslagoverschot
volgens formule (1)iseen vrij grove
schematisatie van de werkelijkheid. Echter
bij transfermodellen is(in tegenstelling tot
bijvoorbeeld waterbalansstudies) alleen de
vorm van de neerslagoverschotreeks van
belang en niet de absolute waarde. Uit voorgaande studies isdan ook gebleken dat inveel
gevallen (met name in gebieden met ondiepe
grondwaterstanden) de waarde van de
coëfficiënt (0,8) van ondergeschikte
betekenis is. De neerslagoverschotreeks
zoals die isgebruikt voor de transfermodellering isgegeven in afb. 3.

'i

-50-75-

72

]

y-3

75

74 i

? • ^ ;i y

V ni i

-25-

1

76

]

77 ' 76 1 79 I s o 1 81 ' 82 ' 63

64

65"^

Afb. 3 - Neerslagoverschot.

Om alle modelcoëfficiënten dezelfde orde
van grootte te laten hebben, zijn de onttrekkingscijfers gedeeld door 10.000.

beschrijft van de stijghoogte ten gevolge van
de onttrekking. Voor de volledigheid zijn
voor het meetpunt 15F-P77 de modellen
voor het neerslagoverschot en de ruiscomponent vermeld bij afb. 6. Voor alle
reeksen bleek de vorm van transfermodel 2
de volgende:

h2(t) = oh 2 (t-l) + ü)Q(t)

Uit de tabel blijkt dat in het algemeen de
waarde van de autoregressieve coëfficiënt
afneemt naarmate de afstand van het beschouwde meetpunt tot de onttrekking
afneemt. Bij de twee meetpunten die zeer
dicht bij de onttrekking zijn gesitueerd
(15F-P73 en 15F-P74), isde autoregressieve
parameter zelf afwezig. De hydrologische
interpretatie hiervan isdat naarmate het
beschouwde meetpunt dichter bijde winning
ligt, de traagheid in de reactie van de stijghoogte op de winning kleiner wordt. In de
twee meetpunten zonder de autoregressieve
coëfficiënt, reageert de stijghoogte zonder
traagheid (dat wil zeggen binnen een tijdstip

(2)

hierinis:
h 2 (t) de component van de onttrekking
op tijdstip t
Q(t) onttrekking op tijdstip t
ö
de autoregressieve coëfficiënt
co
de moving average coëfficiënt
De waarde van de beide coëfficiënten is
gegeven in tabel I. Daarin zijn ook de bijbehorende standaardafwijkingen van de
schattingsfouten tussen haakjes opgenomen.
Afb. 4 - Maandelijkse otutrekkingsgegevens.

2.3. Onttrekking
De grondwaterwinning isgestart in 1967.
Vanaf dit tijdstip waren de onttrokken
hoeveelheden beschikbaar in de vorm van
maandtotalen. Door deze totalen te halveren
werd een tijdreeks met een frequentie van
24 maal per jaar verkregen. In 1982 heeft
een capaciteitsuitbreiding plaatsgevonden.
Tegelijkertijd zijn de winningsmiddelen in
noordwestelijke richting verplaatst. De onttrekkingsgegevens zijn gegeven inafb. 4.
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3. Modellering met transfermodellen
Alle reeksen zijn gemodelleerd met transfer-/
ruismodellen. Daarin zijn als invoerreeksen
het neerslagoverschot en de onttrekking
opgenomen. Alle overige modellen zijn gemodelleerd via het ruismodel. De transfer-/
ruismodellen zijn uitgebreider beschreven in
Van Geer, Baggelaar en Defize [dit nummer].
In afb. 5 isde vorm van de toegepaste
transfer-/ruismodellen schematisch weergegeven.
In dit artikel wordt alleen aandacht besteed
aan het transfermodel 2,dat de verlaginu
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van 14 dagen) op de winning. Voorts zij hier
opgemerkt dat de traagheid in de reactie van
de stijghoogte op de onttrekking in noordwestelijke richting (15F-P75 en 15F-P77)
groter isdan in zuid-oostelijke richting
(15F-P74 en 15F-P76). Een tragere reactie
houdt echter niet automatisch in dat de
verlaging van de stijghoogte ook kleiner is.

neerslag overschot

N(t)

o n t t r e k k i n g Q(t)

witte ruis

h,(0

transfer
model 1

a(t)

n(t)

ARIMA
model

h(o

J r~~ \ stijghoogte

h2(t)

transfer
model 2

/

TABEL I- Modelcoëfficiënten vanhet transfermodel 2.
Reeks
10H-P46
10H-P4S
10H-P49
10H-PK2
10H-P73
15F-P74
15F-P75
15F-P76
15F-P77
15F-P78
1?F-P79
1SF-P80
15F-P81
15F-P82
15F-P84
I5F-P85
I5F-P107
15F-P116
15F-PU7

ö
.86
.82
.96
.85

ra
(.07)
(.07)
(.03)
(.07)

—
—

.62
.61
.57
.74
.68
.69
.83
.86
.98
.98
.36
.76
.72
.47

"(.13)
(.06)
(.09)
(.04)
(.06)
(.06)
(.05)
(.05)
(.01)
(.01)
(.27)
(.05)
(.08)
(.09)

Afb. 5 - Vorm van degebruikte transfer!ruis modellen.

-.17 (.08)
— 22 (.08)
-.05 (.03)
-.17 (.06)
-1.99 (.09)
-1.49 *(.05)
-1.75 (.05)
-.47* (.16)
-1.05 (.17)
-.54 (11)
-.62 (.01)
-.61 (.11)
-.54 (.10)
-.21 (.07)
-.14 (.04)
-.01 (.003)
-.007 (.003)
-.13 (.06)
-.46 (.09)
-.25 (.07)
-.99 (.16)
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Uit tabel Iblijkt ook dat de transfermodellen
voor twee meetpunten (15F-P73 en 15F-P75)
voor en na de sprong in de onttrekking twee
verschillende parameterwaarden hebben.
Dit is hydrologisch goed verklaarbaar omdat
deze twee meetpunten zeer dicht bij de
onttrekking liggenenbovendien inderichting
van de verplaatsing van de winningsmiddelen.
Als voorbeeld van de modellering van een
stijghoogtereeks met een transfer-/ruismodel
zijn voor de reeks 15F-P77 de gemeten
stijghoogte, de component van het neerslagoverschot, de component van de onttrekking
en de ruiscomponent weergegeven in afb. 6.
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Afb. 6 - Waargenomen reeks en componenten inhetmeetpunt I5F-P77.
Afb. 7 - Constante transferverlagingen met betrouwbaarheidsintervallen ende prognose.
afstand tot onttrekking In m«t«ra
5000
I

s
c

I

I

6000
I I

I

'

7000
I '

10 .
20 .

De transfermodellen, die zijn gegeven in de
vorige paragraaf, geven het dynamische
verband tussen het onttrokken debiet en de
verlaging van de stijghoogte op de meetpunten. Vanwege het verschil in traagheid
zijn de verlagingen in de verschillende
meetpunten niet direct vergelijkbaar.
Om toch een zuivere vergelijking te
kunnen maken zijn de transferverlagingen
( = de component van de onttrekking)
berekend voor een constant debiet van
12,6 miljoen m3/jaar. Dit komt overeen met
het gemiddelde debiet over de laatste drie
jaar. Het spreekt vanzelf dat vooreen
constant debiet de verlaging van de stijghoogte na verloop van tijd ook constant
wordt. Uit de formule van het transfermodel
(2) iseenvoudig af te leiden dat de constante
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transferverlaging h 2 (T) bijeen constant
debiet Q(0) gelijk is aan:
h 2 (T)

•Q(o)

(3)

In feite geeft formule (3)aandatde constante
transferverlaging evenredig ismet het
constante debiet. De coëfficiënten in bovenstaande formule zijn bepaald uit waarnemingsreeksen en derhalve behept met
schattingsfouten. Bij de transfermodellering
wordt behalve de schatting van de
coëfficiënten ook de covariantie matrix van
de schattingsfouten (= variantiesen
covarianties) bepaald. Daarmee kan een
betrouwbaarheids-interval van de evenredigheidsfactor in formule (3) worden aangegeven. De constante transferverlagingen
bij een debiet van 126, miljoen m3/jaar als
functie van de afstand tot de winning en de
daarbij behorende 9 5 % betrouwbaarheidsintervallen zijn gegeven in afb. 7.
In het kader van de vergunningverlening
voor de vergroting van de winning in 1982is
een pompproef gehouden [Snelting, 1980].
Met de resultaten van die pompproef kan,
evenals bij de transfermodellen, een
stationaire verlaging worden berekend voor
het debiet van 12,6 miljoen nrVjaar.
Deze stationaire verlaging volgens de pompproef ister vergelijking eveneens in afb. 7
gegeven.
4. Conclusies
Uit afb. 7 blijkt dat de stationaire verlaging
volgens de pompproef op korte afstand een
goede prognose geeft van de feitelijk
opgetreden verlaging. Op grotere afstand
zijn de opgetreden verlagingen aanzienlijk
groter dan op grond van de pompproef mocht
worden verwacht. De logische verklaring
voor dat verschil kon worden gevonden inhet
feit dat bijdepompproef een schattingwordt
verkregen van de locale bodemparameters.
Klaarblijkelijk zijn die locale bodemparameters niet representatief voor een groter
gebied. Dit wordt bevestigd door eerder
onderzoek [DGV, 1984],waaruit blijkt dat
de afsluitende laagterplaatse vandewinning
dunner isdan op grotere afstand. Het gevolg
isdat openige afstand vandewinning grotere
verlagingen optreden dan op grond van de
pompproef kon worden aangenomen.
Overigens wordt de freatische grondwaterstand in de omgeving van de winning
grotendeels bepaald door het dichte net van
waterlopen. Voor de ondiepe meetpunten
kon dan ook geen verlaging ten gevolge van
de winning worden aangetoond. Baggelaar
[1987] kwam in een onderzoek, waarbij
stambuizen alsreferentie dienden en de
winning met een interventiemodel werd gemodelleerd, tot vergelijkbare conclusies.
De meetreeks 10H-P49 geeft een duidelijk
afwijkend beeld ten opzichte van de overige

reeksen. De 'stationaire transferverlaging' is
in verhouding tot de resultaten van de overige
reeksen veelgroter en het betrouwbaarheidsinterval iszelf twee tot acht maal zogroot als
bij de overige transfermodellen. Het isfysisch
hoogst onwaarschijnlijk dat de verlaging als
gevolg van de winning Spannenburg in het
meetpunt 10H-P49 groter isdan inde meetpunten 10H-P48 en^H)H-P82 (zie afb. 2).
Een meer voorde hand liggende verklaringis
dat de verlaging in het meetpunt 10H-P49
mede het gevolg isvan de winningen die
zich ten noord-oosten van de winplaats
Spannenburg bevinden.
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In memoriam ir.J. J. B.Bijker, oud-directeur DWL Rotterdam
Op 29 juni jl. overleed ir. J. J. B. Bijker,
oud-directeur van de Drinkwaterleiding
Rotterdam. Hij bereikte de hoge leeftijd
van 87 jaar.
Ir. Bijker bracht zijn jeugd door in het
voormalig Nederlands-Indië. studeerde aan
de TH Delft voor civiel ingenieur. Al kort na
het behalen van zijn ingenieursdiploma trad
hij in dienst van de Drinkwaterleiding
Rotterdam. Dit bedrijf ishijgedurende zijn
gehele ambtelijke loopbaan trouw gebleven,

aanvankelijk als ingenieur, daarna vele jaren
als waarnemend directeur en tenslotte als
directeur.
Ir. Bijker waseen voortreffelijk technicusdie
altijd weleen oplossingwisttevinden voorde
vele technische problemen, die zich gedurende zijn loopbaan bij de Drinkwaterleiding Rotterdam hebben voorgedaan.
Bovendien had hijinzicht inen belangstelling
voor de bij de drinkwatervoorziening
belangrijke hulpwetenschappen zoals

chemie, biologie en bacteriologie.
Hij durfde het kort na de Tweede Wereldoorlog aan de methode van filtratie te
verlaten en deze tevervangen dooreen eigen
coagulatiesysteem dat inde uitgevoerde
vorm nog nergens ter wereld werd toegepast.
Hij bereikte hierdoor een capaciteitsverhoging van 50%. Hij was tevens de
grondlegger van het plan Berenplaat nadat
bleek dat door de havenuitbreidingen het
Brielsemeerplan niet door kon gaan.
Vlak voor zijn pensionering in 1966 kon het
nieuwe bedrijf Berenplaat in gebruik
genomen worden.
In zijn afscheidsspeech drong hijer bij het
College van B&Wop aan, aan de voorstellen
in het zojuist gereedgekomen rapport overhet
Biesboschproject zosnelmogelijk uitvoering
te geven zodat de Rotterdammers het uitzicht
hebben dat zij binnen afzienbare tijd eindelijk
van het slechte water zullen zijn verlost.
Tijdens de directie van ir. Bijker zijn de
aanzetten gegeven voor een kwantitatief en
kwalitatief uitstekende positie van het
Rotterdamse waterleidingbedrijf.
Naast een goed techniucus was hij een
beminnelijk en inhoge mate bescheiden man.
Het bedrijf zag hij alseen goed op elkander
ingespeelde en prachtig werk verrichtende
ploeg mensen.
Met ir. Bijker iseen goed en waardevol mens
heengegaan. Voor zijn kinderen moge het
een troost zijn, dat de Drinkwaterleiding
Rotterdam en vele van zijn oud-medewerkers
hem met bewondering en in dankbaarheid
zullen gedenken.
Drs. K. Kleijwegt,
Algemeen directeur Drinkwaterleiding
Rotterdam
Dr. E. L. Moll.
Oud-hoofd van de scheikundigebacteriologische afdelimz DWL R'dam

