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VitensOverijsselgaathaarmeetnetinrichtenmetbehulpvanautomatischedrukopnemers.Omde
Weest^eschiktelocatieshiervoorteselecterenvoerdeheteenuigebreideoptimalisatievandemeetnettenronddepompstationsuit.TNO bepaaldevanallemeetlocatiesdeinformatieve waardemet
behulpvanweestatistischetechnieken.DeReprésenteroptimalisatieleidtdeinformatieve waarde
v
<meenmeetlocatieafaandetoegevoegdekennistenopzichtevaneengrondwatermodel.DeMetran
optimalisatiebepaaltdeinformatieve waardevaneenmeetlocatieaandehandvanhetvoorkomen
v
<moverlapindedynamiekvantijdreeksen.VoorderegioTwentezijndebeidetechniekenvergeleken
gezamenlijk toegepast.
Eengoedenkosteneffectiefmeetnetiseen
onderwerpwaarmenhethoofd aardigover
kanbreken.Waterbeheerders inNederland
bestedenveelgeldaanhetmetenvangrondwaterstandenenstijghoogten. Deenorme
nionitoringsopgavewaarvoorNederland in
herkadervandeKaderrichtlijnWaterstaat,
Niaaktdevraagnaaroptimale meetnetten
e
xtrarelevant.DitgeldtookvoordrinkwaternwatschappijVitens.Inenrondomhaarwiny
eldenzijn meetnetten ingerichtomhet effect
vangrondwaterwinningopdegrondwaterstandenstijghoogte temonitoren.Vitens
heeftervoorgekozenomhetmetenteautomatiserenmetbehulpvandivers.InFrieslanden
Gelderlandzijnzereedsgeïnstalleerd,inOverl
Jsselgebeurtdatoverenigetijd.
Installatieenexploitatievandeautomatischedrukopnemers brengenaanzienlijkekostenmetzichmee.Daaromvindteersteen
m
eetnetoptimalisatieslagplaats.Hetbestaansrec
htvanelkebuisdiegehandhaafd blijft,
^oet kritischbekekenworden.Hetisdaarbij
de
kunsthetmeetnetzodaniginterichten,dat
^enmetzominmogelijkmeetpuntenzoveel
mogelijkinformatie aanhetwatersysteem
'itfutselt. BijVitenszijndeinformatieve,historischeen'politieke'waardevaneenfilteren
de
technischestaat,bereikbaarheid entoegan-

kelijkheid vandeputgebruiktomhet
bestaansrechtvaneenpeilfilter tebeoordelen.
De informatieve waarde v i n een
filter
Deinformatieve waardevaneen filter
wordtbepaalddoordeinformatie diedit filter
leverttenopzichtevandeanderefiltersinhet

Tabch.

netwerkentenopzichtevanbestaandekennis
overhetwatersysreem.Debasisvoorhetbepalenvandeinformatieve waardevaneenfilteris
deruimtelijkesamenhanginhetsysteem.
Dezebepaaltnamelijkinhoeverremeetlocaties
opkleineofgrotereonderlingeafstand overlappendeinformatie verstrekken.TNO
beschiktovertweemethodenomdeoverlap,of
andersomdetoegevoegdewaarde,tebepalen.
Hetbetreft eenlouterstatistischemethode
(Metranoptimalisatie)eneendeterministischstatistischemethode(Représenteroptimalisatie).DeMetranoptimalisatierichtzichopde
dynamiekvanhetgrondwatersysteem.Meetreeksendieeenunieke(nietelderswaargenomen)dynamiekweergeven,hebbeneenhoge
informatieve waarde.DeReprésenteroptimalisatierichtzichopdevoorspellendewaarde
(voorspellingsonzekerheid) vaneengrondwatermodel.Meetreeksendiedevoorspellingsonzekerheidaanzienlijk verlagen,hebbeneen
hogeinformatieve waarde.Zebevattennamelijkkennisdienognietinhetgrondwatermodelaanwezigwas.
Intabel1iseenoverzichtgegevenvande
specifieke kenmerkenvanbeideoptimalisatietechnieken.
Representen optimalisatie op basis
van modelstudie
Watvoegteenmeetlocatietoeaandereeds
aanwezigekennisvanhetgrondwatersysteem?
DitisdebasisvraagindeReprésenteroptimalisatie.Deaanwezigehydrologischekennisdie
wevaneengebiedhebbenisinwezengebundeldineengrondwatermodel.Ditmodel heeft
echtereenbepaaldematevanonzekerheideengrondwatermodel iseenafspiegelingvan
dewerkelijkheid.Metingen kunnendezeonzekerheidreduceren.Bovenstaandevraagkunnenwedusookformuleren als:inhoeverre
reduceerteenmeetlocatiedevoorspellingson-

KenmerkenvandeReprésenterenMetranoptimalisatietechnieken.

Représenter
Kennisuitgrondwatermodelisdebasis
Afhankelijk vankwaliteitgrondwatermodellering
Geendetailbinnenmodelcel
Meetnetisgerichtopregionalemodelschaal,
lokaaldetailvanondergeschikt belang
Geschiktvoorinrichtennieuwnetwerk
Alleenmogelijkalsgrondwatermodel
beschikbaaris
• Rekentechnisch intensief
Optimaalnetwerkgeldtvoorhuidig
systeem,onderhoud vanmodelénmeetnet
isnodigbijgroteingrepeninhetsysteem

Metran
Kennisuitmeetreeksen isdebasis
Afhankelijk vanobjectievemeetinformatie
Iedermeetfilterapartbeoordeeld,biedt
inzichtinlokaaldetail
Lokaaldetail(ookmeetfouten) kaneen
meetnetsorr ongewenst intensiveren
Alleenbestaandnetwerkoptimaliseren
Kanzondervoorinspanningworden
uitgevoerd
Rekentechnischminder intensief
Optimaalnetwerkgeldtvoorhuidig
systeem,onderhoud vanmeetnetisnodig
bijgroteingrepeninhetsysteem
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zekerheid van een grondwatermodel?
Dedoor TNO ontwikkelde Représenter
methode 4 ' isin staat om deze vraag te beantwoorden. Bijeen meetlocatie isde voorspellingsonzekerheid kleiner dan ofgelijk aan de
meetonzekerheid, zodra de informatie van de
meting met het model wordt gecombineerd.
Maar dekennis dieeen meetlocatie in zich
draagt, straalt ook naar deomgeving uit. In de
omgeving van een meetlocatie daaltde onzekerheid dus ookdoor het meenemen van een
meting. Met deReprésenter methode kunnen
webepalen hoegroot deze uitstraling is.De
methode optimaliseert het meetnet door meetlocaties terangschikken naar de mate waarin
zebijdragen aan een reductie van de voorspellingsonzekerheid.
Devoorspellingsonzekerheid kan bepaald
worden voor voorspeldegrondwaterstanden en
stijghoogten ofvoordevoorspelling van
modelparameters (dat wilzeggen:hoe goed
zijn modelparameters teijken bij een modelijking).VoorVitens zijn beide voorspellingsonzekerheden geoptimaliseerd. Indit artikel
richten weons alleen opde voorspellingsonzekerheid van stijghoogten en grondwaterstanden.
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Metran staat voorMEervoudige TijdReeksANalyseen isrecentelijk ontwikkeld door TNO
insamenwerking met deTUDelft1'. In essentie
komt deMetran methode erop neer dat het de
gemeenschappelijke informatie ineen set van
meetreeksen weet teonderscheiden. De informatie die voor elkemeetreeks resteert, is uniek
en wordt opdeandere locaties niet waargenomen. De(toegevoegde) informatieve waarde
van een reeks wordt gevormd door zijn unieke
component. Uitgangspunt bij de optimalisatie
voorVitens isdat niet degehele reeks met Metran wordt geanalyseerd, maar slechts het deel
dat niet verklaard kan worden uit neerslagoverschot, omdat de onttrekkingsinvloeden
juist in dit deel naar voren komen. Uit alle

Optimalisatiçgra/iekReprésenteroptimalisatievoorpompstationMander.
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Voor toepassing van Représenter optimalisatie isuiteraard eengoed, uniform grondwatermodel nodig.In Overijssel iseigenlijk alleen
voorTwente een goed model beschikbaar. Hier
heeft Waterschap Reggeen Dinkel, met Vitens
alspartner, een hoge resolutie, gebiedsdekkend
grondwatermodel ontwikkeld 2 '. DeReprésenter methode isdaarom alleen toegepast voor de
twaalfinTwente gelegen winvelden.
Resultaten
Ter illustratie volgen nu deresultaten voor
pompstation Mander.Afbeelding 1 toont hoe
devoorspellingsonzekerheid afneemt met het
aantal meetlocaties.Indeafbeelding isde standaarddeviatie van devoorspellingsfout van de
grondwaterstanden en stijghoogten uitgezet
tegen het aantal toegevoegde meetlocaties.
Omdat deprimaire provinciale meetpunten de
basisvormen vandeoptimalisatie (dezezijn in
Overijssel reedsvoorzien van divers),zijn deze
alseerste toegevoegd. Dit levert voor het
beschouwde gevaleen reductie opvan circa40
cm indevoorspellingsonzekerheid van de
grondwaterstanden enstijghoogten. Vervolgens worden één voorééndemeest informatievemeetlocaties uit het huidige meetnet van
Vitens toegevoegd.Deeerste 17meetpunten
leverendirect al75procent vande maximaal
haalbareonzekerheidsreductie op(rode lijn).
Doordevolgende 20meetpunten te selecteren
(blauwe lijn) wordt90procent vande maximaal
haalbareonzekerheidsreductie behaald.De
overige87metingen leveren slechts de laatste
tien procent vandemaximaal haalbare onzekerheidsreductie met het huidige meetnet.

Metran: optimalisatie op basis van
tijdreeksanalyse

Naast bestaande meetpunten kan met de
Représenter optimalisatie ookdewaarde van
nieuwe meetlocaties worden bepaald. Deoptimalisatiegrafiek van pompsration Mander laat
duidelijk zien dat extra meetlocaties een sterke
bijdrage aan deonzekerheidswinst kunnen
bieden (derde steilestuk indegrafiek). Door
toevoeging van een aantal (bestaande) meetpunten van het Duitse waterleidingbedrijf
V/AZNiedergrafschaft aan het meetnet voor
Mander kan een extra reductie inde standaarddeviatie worden gerealiseerd van maar
liefst 70cm. Hieruit blijkt dat bij meetnetonrwerp en-optimalisatie over bestaande grenzen
heen gekeken moet worden,zoalsdat ook bij
het onderzoek ten behoevevan het MER
Drinkwatervoorziening Noordoost-Twente
plaatsvond.
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Optimalisatießraßek Metran methode.
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reeksenwordtdaaromeerstde componentten
gevolgevanneerslagoverschotgefilterd.De
Metrananalysewordtvervolgenstoegepastop
de'kale'meetreeksen.Hierbij wordtvooralie
parenvanmeetreeksendeuniekevariantievan
deenereekstenopzichtevandeanderberekend.De uniekheidervanishetquotiëntvan
deuniekevariantietenopzichtevandetotale
variantie.DitvormrindeMetrananalysede
informatieve waardevanhet filter.
Eenoptimalisatiealgoritme duntvervolgenshetbestaandemeetnetstapvoorstapuit
doortelkenshetfdter teverwijderen metde
laagsteinformatieve waarde,gegevenhettot
dantoeuitgedundemeetnet.Omdatdeinformatievewaardevaneenfilter bepaaldwordt
op basisvaneenpaar,wordthetbehouden fdteruitditpaaivastgezet(eenzogenaamdkernfilter). Ditfilterkaninhetverdereverloopvan
deoptimalisatienietmeerverwijderd worden.
Ditgeldtookvootprimaireprovinciale filters.
Resultaten
HetresultaatvandeMetran optimalisatie
vanhetgehelemeetnetvanVitensOverijsselis
weergegeveninafbeelding 2.Opdehorizontaleas staathetaantalfiltersdat verwijderd
wordt;devetticaleas toontde bijbehorende
informatievewaarde.Indien bijvoorbeeld
ervoorgekozenwordtomfiltersmeteen informatievewaardetot0.2 teverwijderen,dan
kunnenruim 1000filtersverwijderd worden.
Bij1472 filtersisdemaximale informatieve
waardevan1.0bereikt.De resterende filters
Zl
jn primairefiltersofkernfilters.
Vergelijking van m e t h o d e n
Afbelding 3geeft inzichtindeverschillen
russendegeselecreerdemeetpunten met
behulpvandeReprésenterendeMetran
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methode.Hetbetreft hierdeReprésenter
meetlocatiesmet90procentzekerheidswinst
ende Metranlocatiesmeteen informatieve
waardevanmeerdan0.2 (zieafbeeldingen 1en
2).Direcrduidelijk isdatde Metran techniek
meermeetpunten wilbehoudendandeReprésentertechniek.Ditheeft vooraltemakenmet
hetlokaaldetailniveau,maarookmetherfeit
datdeReptesenteroptimalisatiezichbewust
richtop hetverlagingsgebied -ditintegenstellingtotdeMetranoptimalisatie.Indeeerste
laagselecteertdeMetranmethodeveellocaties
nabijwaterlopen.Dezelocatieswordensterk
beïnvloeddoorheroppervlaktewaterpeilen
gevendaardoorveelaleenuniekedynamiek
weer.De Représentermethodebeschouwtdeze
locatiesechterals niet-informarief, omdathet
oppervlaktewaterpeil reedsbekendisinhet
grondwatermodel.

zeerinformatief Dit is 58procentvanhethuidigemeetnet.<f
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Profiteren van beide kwaliteiten
De RepresenrerenMetran optimalisatie
kunnenelkaaraanvullen.VoordemeetnetoptimalisatievoorVitenszijndetechnieken uiteindelijkgecombineerd,waardoorgeprofiteetd
wotdtvandekwaliteitenvanbeidetechnieken.De rodeenblauwemeetlocaties (90%onzekerheidswinst)uitdeRepresenteroptimalisatiewordenopvoorhandvastgezetindeMetran
optimalisatie,zoalsook gebeurtmetdeprimaireprovincialemeetpunten.Vervolgens
wordenrijdensdeMetranoptimalisatienog
meetpunten toegevoegddieopbasisvanlokaal
detaileentoegevoegdewaardehebben.
Zodoendebestaatde zekerheiddatvoorspellingenvangrondwaterstanden enstijghoogtcn
optimaalzijnéndatbelangrijke meetlocaties
metlokaaldetailnietverlorengain.Van de
2439filterswordenmetdezegecombineerde
methodeuiteindelijk 1138filtersaangeduidals

Vergelijking Représenteroptimalisatie enMetranoptimalisatievoorpompstation Mande
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