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Met een grondwatermodel is onderzocht of het mogelijk is om een
kortdurende onderbreking van de winning Weerselo te benutten om
informatie te verkrijgen over de geohydrologische eigenschappen van
de ondergrond en de invloed van de grondwateronttrekking op de
omgeving, in het bijzonder op het natuurgebied Lemselermaten. Het
blijkt dat de door de winning veroorzaakte verlaging van het freatisch
grondwater in Lemselermaten gemiddeld 7,5 cm bedraagt. Herstel van
de grondwaterstand bij een tijdelijke sluiting van de winning verloopt
geleidelijk en benadert pas na een jaar het nieuwe evenwicht. Het is
daarom onwaarschijnlijk dat de voorgenomen kortdurende
onderbreking van de onttrekking nieuwe informatie oplevert over de
invloed van de grondwateronttrekking op Lemselermaten.
Het onderzoek is ingestoken als een gecombineerde statistischhydrologische modelstudie, waarin twee manieren van
modeloptimalisatie met behulp van PEST (Doherty, 2015) zijn
vergeleken:
•

de klassieke geohydrologische aanpak met ruimtelijk constante
aanpassingsfactoren

•

een statistische aanpak met ruimtelijk variërende
aanpassingsfactoren

De laatste methode biedt handvaten voor meetnet-optimalisatie en
geeft meer inzicht in de plaatsen waar het modelschema wringt met
de veldsituatie.

Trefwoorden: meetnetoptimalisatie, modeloptimalisatie, Tikhonovregularisatie, geohydrologie, grondwateronttrekking, Lemselermaten.
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Inleiding

In 2018 ligt groot onderhoud van de winning Weerselo in de planning. Mogelijk zal tijdens dit onderhoud
de winning worden stilgelegd. Deze situatie biedt mogelijkheden om de geohydrologische parameters
rond de winning opnieuw te bepalen. Daarbij zijn de volgende vragen gesteld:
•

Biedt het bestaande meetnet en de maximale duur van de sluiting voldoende handvaten om de
geohydrologische eigenschappen beter te begrenzen en het verlagingsbeeld van de winning
nauwkeuriger vast te stellen.

•

Waar zouden aanvullende meetpunten het beste geplaatst kunnen worden.

•

Hoe hangen meetfrequentie en meetduur op een meetpunt samen met de betrouwbaarheid van de
interpretatie

Het onderzoek om deze vragen te beantwoorden is ingestoken als een gecombineerde statistischhydrologische modelstudie. In de eerste fase is de onzekerheid in beeld gebracht ten aanzien van de door
de winning veroorzaakte verlaging, die samenhangen met de huidige configuratie van het meetnet. Hierbij
zijn twee verschillende optimalisatie concepten toegepast. Afhankelijk van het gehanteerde
optimalisatieconcept kan een deel van de onzekerheid expliciet gekwantificeerd worden. In de tweede fase
is, op basis van de ruimtelijke beelden van de onzekerheid, bepaald waar meetnetverdichting het grootste
rendement oplevert, gegeven een specifiek doel. Als doel is gekozen het verkleinen van de onzekerheid in
de berekening van de invloed van de winning op de stijghoogte onder Lemselermaten, een natuurgebied
ten noorden van de winning Weerselo. In de derde fase is de waarde van individuele metingen beoordeeld,
waaruit een statistische waardering voor de meetfrequentie en meetduur zijn afgeleid.
Bij de beoordeling en het ontwerp van het meetnet en de meetstrategie is een theoretische aanpak
gekozen, gebaseerd op onzekerheids-analyse van een grondwatermodel, met gebruik van de parameter
optimalisatie software PEST (Doherty, 2015).
Voor de aanpak van een meetnetontwerp op basis van een grondwatermodellering met optimalisatie kan
globaal worden gekozen uit twee insteken:
•

De klassieke geohydrologische aanpak richt zich op een gedegen apriori-duiding van de
ruimtelijke verschillen in de geohydrologische eigenschappen. De optimalisatie richt zich dan op
een relatief gering aantal parameters, die de gekozen ruimtelijke structuur van de eigenschappen
intact laat. De te optimaliseren parameters hebben geen ruimtelijke variatie en kunnen dus ook
niet formeel worden ingezet om een meetnet te optimaliseren. Het meetnetontwerp zelf is
vervolgens een keuze op basis van expertkennis, ondersteund door modeluitkomsten.

•

De statistische aanpak richt zich op een relatief simpele geohydrologische schematisatie, met een
minimum aan a priori interpretaties van het verloop van geohydrologische eigenschappen in het
modeldomein. De kalibratie-procedure bepaalt vervolgens het ruimtelijk verloop van die
eigenschappen en de daarmee samenhangende onzekerheid op de voorspelde uitkomsten,
gegeven de metingen (met een eigen meetnauwkeurigheid) binnen het modeldomein. Deze
aanpak vergt een groot aantal parameters, waarmee de ruimtelijke variatie kan worden
beschreven. Het biedt daarmee de mogelijkheid om een meetnet formeel te optimaliseren. Deze
aanpak vergt echter wel een hoger abstractieniveau, omdat zij het concept van onzekerheid en
bandbreedtes gedurende de hele optimalisatie meeneemt.
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De optimalisatie van het voor deze studie ontwikkelde testmodel voor Weerselo wordt op beide manieren
uitgewerkt, om de verschillende mogelijkheden en consequenties voor het ontwerp van een meetstrategie
toe te lichten. De verschillende stappen van de uitwerking zijn in de verschillende hoofdstukken van dit
rapport beschreven:
•

Hoofdstuk 2: opzet modelschema van het hydrologische systeem

•

Hoofdstuk 3: kalibratie model met behulp van de optimalisatie software PEST

•

Hoofdstuk 4: berekenen effect stopzetten winning, inclusief onzekerheid

•

Hoofdstuk 5: optimalisatie van het meetnet, op basis van de vastgestelde onzekerheid

•

Hoofdstuk 6: optimalisatie meetstrategie (frequentie en duur metingen) voor het vaststellen van
de effecten in een vooraf gedefinieerde zone

•

10

Hoofdstuk 7: conclusies ten aanzien van de gepresenteerde techniek.
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Modelschema hydrologisch systeem

2.1

Beschrijving hydrologische systeem rond winning Weerselo

De winning Weerselo is ten zuidoosten van het dorp Weerselo gelegen. De winning bestaat uit 4 putten,
die op geringe diepte (tussen -5 en -35 m NAP) grondwater onttrekken met een vergunde capaciteit van 1
Mm3/jr. De ondergrond bij Weerselo bestaat vooral uit zandige pakketten, lokaal onderbroken door
kleiige eenheden. Het maaiveld, en daarmee ook de grondwaterstand en de stijghoogte, vertoont een
aflopende gradiënt in noordwestelijke richting. De afwatering van het gebied verloopt van extensief (in het
zuidoosten) naar intensief in de noordwestelijke zone (zie figuur 8). Er zijn weinig verticale stijghoogteverschillen, zoals blijkt uit de waarnemingen in waarnemingsputten met meerdere filters (zie figuur 2),
ondanks de volgens REGIS aanwezige weerstandbiedende lagen (zie paragraaf 2.2).

figuur 1: Topografie met ligging van het natuurgebied Lemselermaten, de putten van de winning Weerselo, het
geologische profiel en de peilbuizen, weergegeven in drie diepte-klassen
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figuur 2: De gemiddelde grondwaterstand/stijghoogte (m NAP) in een noordwest-zuidoostelijk gerichte doorsnede.

2.2

Geohydrologische schematisatie van REGIS II.2

REGIS II.2 biedt een recente geohydrologische schematisatie van het gebied. In figuur 3 is de laagindeling
in de noordwest-zuidoost georiënteerde doorsnede weergegeven, en in figuur 4 is de horizontale
doorlatendheid volgens REGIS weergegeven. In deze doorsnede ligt de hydrologische basis onder de
afzettingen van Oosterhout (ooz2) en Drente (drz3). Het watervoerend pakket is 25 tot 40 meter dik.
Daarbinnen bevinden zich enkele ruimtelijk geïsoleerde klei-houdende lagen. De putten van de
drinkwaterwinning zijn in een geulvormige structuur geplaatst, die met goed doorlatende periglaciale
zanden uit de formatie van Drenthe is gevuld. Boven de putfilters komt volgens REGIS ondoorlatende
keileem voor (Laagpakket van Gieten). Omdat de hoogte van de filters van de winning overlappen met het
veronderstelde dieptetraject van de keileem, lijkt de dikte en de verbreiding van de keileem variabeler dan
weergegeven. Dit wordt ondersteund door het ontbreken van verticale stijghoogteverschillen.

figuur 3: De lagen van REGIS 2.2 in een noordoost-zuidwest gelegen doorsnede.
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figuur 4: De doorlatendheid (m/d) volgens REGIS II.2, in een noordwest-zuidoost gerichte doorsnede.

2.3

Model

Uit de REGIS-schematisatie is een grondwatermodel in MODFLOW afgeleid met drie watervoerende
pakketten en twee scheidende lagen. De modeloptimalisatie is uitgevoerd met PEST. Daarmee kunnen de
modelparameters per modelcel worden gevarieerd tijdens de optimalisatie. De optimalisatie en de
berekening van de modelonzekerheid vergt dan een groot aantal berekeningen. Het is daarom van belang
dat het model snel rekent, terwijl de schematisatie wel voldoende recht moet doen aan de hydrologische
processen, die afhankelijk van de gebiedskenmerken en eigenschappen (zoals topografie, afwatering,
hydrologische basis, bodemgelaagdheid) kunnen optreden.
2.3.1

Begrenzing modeldomein

Op basis van het verwachtte invloed-gebied van de winning in Weerselo en de spreidingslengte, zoals
afgeleid uit de geohydrologische eigenschappen volgens REGIS, is het modeldomein 6 x 6 km groot
gekozen. Het modeldomein is vergrid met een celgrootte van 50*50 m. Het model is dicht aan de
zijkanten en de onderkant, als ware de modelrand gekozen op de waterscheiding. Omdat de modelrand
niet samenvalt met de waterscheiding worden de stijghoogtemetingen binnen 1 km van de rand van het
modeldomein niet meegenomen in de kalibratie (zie hoofdstuk 3), om kalibratie op randeffecten te
voorkomen. Vanwege de focus van het project op de mogelijkheden van PEST als methode om het
meetnetontwerp te formaliseren, is aan het mogelijke randeffect verder weinig aandacht besteed.
2.3.2

Laag-eigenschappen in model

De bovenzijde en onderzijde van de drie watervoerende modellagen zijn weergegeven in figuur 5. Ook de
doorlatendheid en de weerstanden van het model zijn overgenomen uit REGIS II.2 en weergegeven in
figuur 6 en figuur 7.
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figuur 5: De top en bodem van elke watervoerend laag van het model (m NAP).

figuur 6: De initiële transmissiviteit (m2/dag) van de modellagen.

figuur 7: De weerstand (in dagen) tussen laag 1 en 2 (links) en tussen laag 2 en 3 (rechts) van het model.
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2.3.3

Afwatering

De afwatering in het model is geschematiseerd met drainerende waterlopen en met maaivelddrainage
(voor een juiste berekening van de grondwaterstand in natuurgebieden). De waterlopen zijn ontleend aan
de Top10NL-kaart. Als afwateringsniveau wordt hier de minimale maaiveldhoogte langs de waterloop
volgens het AHN 2 (op 0.5 m schaal) genomen. De hoogte van de maaiveld-drainage is gelegd op de
gemiddelde maaiveldhoogte binnen elke cel. De weerstand (in termen van de conductance) van beide type
afwatering zijn als twee aparte parameters tijdens de kalibratie bepaald.

figuur 8: De locaties van de waterlopen. De kleur van de waterlopen geeft de afwateringshoogte aan (m NAP).
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3

Kalibratie

3.1

Kalibratiestrategie

Het model is gekalibreerd op de meetreeksen van de verschillende stijghoogte-meetpunten. De
meetpunten met tijdreeksen van de grondwaterstand en stijghoogte rond de winning Weerselo zijn
weergegeven in figuur 1. Alle meetpunten verder dan 1 km vanaf de modelrand zijn meegenomen. De
kalibratie is uitgevoerd op de metingen in de jaren 2015 en 2016. Het model simuleert ook nog het
inloopjaar 2014.
In een vooronderzoek is ook een alternatieve kalibratiemethode, op basis van responsfuncties, onderzocht (zie
Bijlage 1), die om de volgende redenen is afgevallen:
•

De respons van de winning van Weerselo is in de meeste meetpunten zwak en kon met de gehanteerde
tijdreeksanalyse niet goed uit de meetreeksen worden afgeleid (zie Bijlage 2)

•

Ook bij artificieel aangemaakte tijdreeksen zonder ruis lukt het niet altijd de onderliggende impulsrespons
te vinden (zie Bijlage 1)

De meerwaarde van impuls-responsfuncties ten opzichte van klassieke kalibratie op basis van meerjarige
meetreeksen blijkt in dit project bovendien beperkt om de volgende redenen:
•

Het systeem bij Weerselo reageert dermate snel dat een inlooptijd van een jaar volstaat

•

De variatie in weer- en grondwaterdynamiek van de afgelopen twee jaar blijkt voldoende voor
modelkalibratie

•

Het gekozen model rekent dermate snel, dat de rekentijd voor een rekenperiode van drie jaar niet
beperkend is voor de optimalisatieprocedure.

De drijvende krachten achter de hydrologische processen in het model bestaan uit neerslag, verdamping
en het onttrekkingsdebiet van de drinkwaterinning Weerselo. Tijdens de optimalisatie worden de
doorlatendheden, weerstanden en bergingscoëfficiënten van het geohydrologische model geoptimaliseerd.
Als startwaarde van de optimalisatie zijn de parameterwaarden van REGIS II.2 gekozen. De te
optimaliseren parameters zijn factoren waarmee deze weerstanden en doorlatendheden worden
vermenigvuldigd. Deze factoren hebben dus een startwaarde van 1. Voor de bergingscoëfficiënten en
weerstanden van het oppervlaktewater zijn waarden gekozen aan de hand van een eerste handmatige
kalibratie. De automatische optimalisatie is uitgevoerd met PEST (Doherty, 2015), op drie verschillende
manieren:
•

Met horizontaal constante parameter-factoren

•

Met horizontaal constante parameter-factoren en ‘gewenste waarden’ voor de modelparameters

•

Met horizontaal variërende parameter-factoren en ‘gewenste waarden’ voor de modelparameters

De opgave van ‘gewenste waarden’ heeft twee functies:
1.

Indien het optimalisatie-domein meer onbekenden heeft dan vergelijkingen is de oplossing niet
gedefinieerd. Toevoegen van ‘gewenste waarden’ lost dit probleem op en leidt tot een unieke
‘optimale’ oplossing.

2.

Indien het optimalisatie-domein meer vergelijkingen heeft dan onbekenden, dan vergt een of de
optimale oplossing vaak ‘onwaarschijnlijke’ parameters. Relaxatie van de optimale oplossing en
toevoeging van ‘gewenste waarden’ aan het optimalisatiedomein leidt dan tot een
voorkeursoplossing, die zo min mogelijk geweld doet aan het ‘expert’-oordeel, maar nog wel
voldoet aan het gerelaxeerde ‘optimum’. Dit voorkomt sterk onwaarschijnlijke uitkomsten, buiten
het domein van de geohydrologisch waarschijnlijke range, zoals met name kan optreden bij
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ongevoelige parameters of bij onderling afhankelijke parameters. De mate van relaxatie is echter
een subjectieve toevoeging aan de optimalisatieprocedure.

3.2

Weging

De optimalisatie minimaliseert de som van het kwadraat van de gewogen afwijkingen (sum of squared
weighted residuals).
𝑚𝑖𝑛 (∑([𝑤] ∗ [𝛥2 ]))
Met:

w

- gewichtenmatrix

Δ

- verschil meting-model

De weging van verschillende soorten metingen, maar ook de weging tussen verschillende meetpunten en
van de individuele metingen in een meetreeks, is een subjectief onderdeel van de optimalisatie. In de hier
gevolgde wegingsstrategie is er voor gekozen om te streven naar een gelijk gewicht van de modelcellen
met stijghoogte-metingen. Deze keuze impliceert dat de afzonderlijke metingen van een meetfilter met
weinig metingen een groter gewicht krijgen dan de metingen uit een meetpunt met een hogere
meetfrequentie. Bij meerdere meetfilters in één modelcel is de weging aangepast, zodanig dat het totale
gewicht van de metingen in die cel gelijk is aan het gewicht van de metingen in elke andere modelcel met
meetpunten

3.3
3.3.1

Horizontaal constante parameter-factoren
Zonder restricties

In een homogeen model, zoals bijvoorbeeld een lab-opstelling voor de bepaling van de doorlatendheid
van bodemmateriaal, kunnen de eigenschappen van het model worden bepaald door gebruik te maken van
de aanname van homogeniteit. De met de lab-opstelling gevonden waarde voor de doorlatendheid is dan
van toepassing op de gehele kolom. Indien in een geohydrologische veldsituatie aanleiding is om uit te
gaan van homogene bodemeigenschappen, kan deze aanname ook als uitgangspunt worden genomen bij
de optimalisatie van een hydrologisch model van deze situatie.
Voor het modelgebied rond de winning Weerselo is de aanname dat de bodemeigenschappen in een
correcte ruimtelijke samenhang in REGIS zijn opgeslagen. Onder die hypothese bestaat de optimalisatie
van het model eruit om per bodemlaag de factoren te vinden, die leiden tot de beste fit op de gemeten
grondwaterstijghoogte reeksen. Van het drie-laags model zijn 9 parameters geoptimaliseerd: de
horizontale doorlatendheid per laag, de weerstanden tussen de lagen, de weerstanden van het
drainagesysteem en van de maaivelddrainage, alsmede de freatische en gespannen berging. Anisotropie
(kh/kv) is niet in de optimalisatie betrokken, maar wel in de drie lagen van het model opgenomen met een
waarde van 10. Het resultaat van deze kalibratie is in onderstaande tabel opgenomen, samen met de
startwaarden.
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tabel 1: Optimalisatieresultaat horizontaal constante parameterfactoren
Parameternaam

Startwaarden optimalisatie

Geoptimaliseerde waarden

Toelichting

kfl1

1

0,13

factor

kfl2

1

1,11

factor

kfl3

1

0,48

factor

cfl1

1

0,09

factor

cfl2

1

0,02

factor

wl_drn_cond

10

50

modelwaarde

mv_drn_cond

1

1,08

modelwaarde

sy

0,15

0,149

modelwaarde

ss

1e-05

8,72e-06

modelwaarde

Uit tabel 1 blijkt dat de weerstand tussen laag 2 en 3 in de optimalisatie sterk wordt gereduceerd om de
stijghoogtemetingen betere te kunnen verklaren. Dit is een aanwijzing dat de uit REGIS II.2 overgenomen
verbreiding van deze weerstand niet overeenkomt met de werkelijkheid ter plaatse van de peilfilters.
Mogelijk is deze weerstandslaag (grotendeels) afwezig.
De ondiepe weerstand blijkt het beste te worden benaderd met een lage factor om de doorlatendheid van
de eerste modellaag mee te vermenigvuldigen (kfl1=0.13): samen met de modelwaarde voor anisotropie
levert dit extra verticale weerstand. Deze concurreert met de weerstand tussen laag 1 en laag 2, die dan
ook een lagere waarde krijgt toebedeeld.
In figuur 9 is de simulatie vergeleken met de grondwaterstandmetingen, rond het natuurgebied
Lemselermaten (boven) en rond de winning Weerselo (onder). De som van de gekwadrateerde gewogen
afwijkingen van de metingen (de doelfunctie van de optimalisatie) bedraagt 0,07 m2. De eenheid van deze
afwijking is het kwadraat van de gemiddelde afwijking met de metingen. De gemiddelde absolute
afwijking bedraagt dus √. 07𝑚2 =26 cm. Uit het verloop van de stijghoogtemetingen in figuur 9 blijkt dat
de stijghoogte-dynamiek redelijk wordt beschreven door het model, maar in een aantal punten treden de
niet-lineaire effecten bij hoge grondwaterstanden op bij een ander peil, dan in het model gebeurt.
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figuur 9: De vergelijking van het model met de metingen, voor enkele peilbuizen rond de pompputten van Weerselo.

Meetstrategie rond stillegging winning Weerselo

19

3.3.2

Met ‘gewenste waarden’

Sommige van de parameterwaarden blijken sterk af te wijken van de startwaarden. Indien men een groot
vertrouwen heeft in de methoden en interpretaties om startwaarden vast te stellen, dan ligt het voor de
hand om de optimalisatie te dwingen dichter bij die waarden te blijven. PEST biedt de optie om door
middel van de zogenaamde Tikhonov-regularisatie de afwijking van de startwaarden in de doelfunctie
mee te nemen. Deze regularisatie voegt een term aan de doelfunctie toe, die de afwijking van de
startwaarden in rekening brengt. De ruimte om van de startwaarden af te wijken wordt bepaald door het
vastzetten van de doelfunctie. Indien die (ten opzichte van het optimum zonder restrictie) wordt verhoogd
van 0.07 naar 0.08 m2 (een toename van de gemiddelde afwijking van 26 naar 28 cm), worden de
volgende optimale parameters gevonden:
tabel 2: Optimalisatieresultaat horizontaal constante parameterfactoren met restricties
Parameternaam

Startwaarden optimalisatie

Geoptimaliseerde waarden

kfl1

1,00

0,59

kfl2

1,00

0,82

kfl3

1,00

0,73

cfl1

1,00

0,21

cfl2

1,00

0,07

wl_drn_cond

10,00

21,61

mv_drn_cond

1,00

1,02

sy

0,150

0,146

ss

1,0E-05

1,0E-05

Ondanks de opgegeven restricties wordt ook in
deze kalibratie de diepe weerstand sterk
gereduceerd. Hieruit moet wel worden
geconcludeerd, dat het modelschema op dit punt
niet correct is: de weerstand boven de winningen is
althans ter plaatse van de meetpunten niet
aanwezig.
In de systeemanalyse (paragraaf 2.1) is vastgesteld
dat er weinig structurele stijghoogte-sprongen
optreden over de diepte. In de winter treedt echter
soms wel een stijghoogtesprong op tussen het
freatische peil en de diepere stijghoogten: de
freatische stand wordt afgekapt door een

figuur 10: Een voorbeeld van het verschil in metingen
tussen de stijghoogte en de grondwaterstand in de winter.

drainerend oppervlaktewater-systeem (zie
bijvoorbeeld figuur 10). Kennelijk is de grootste
weerstand geconcentreerd in het bovenste deel van
het profiel.
In figuur 11 is het gesimuleerde optimalisatie-resultaat vergeleken met de grondwaterstandmetingen,
rond het natuurgebied Lemselermaten (boven) en rond de winning Weerselo (onder). Uit de figuur blijkt
dat de stijghoogte-dynamiek vergelijkbaar is met het modelresultaat van de onbegrensde optimalisatie.
De gevoeligheid van de parameters is dus niet heel groot, of er bestaat afhankelijkheid tussen de
parameters, waarmee het effect van de begrenzing van sommige parameters kan worden gecompenseerd.
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figuur 11: De vergelijking van het model met de metingen, voor enkele peilbuizen in Lemselermaten (boven) en rond de
pompputten van Weerselo (onder).
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3.4

Horizontaal variërende parameter-factoren voor kD en c

De aanname dat de geohydrologische
eigenschappen ruimtelijk correct zijn beschreven in
REGIS, is niet a priori evident, omdat deze
voornamelijk is gebaseerd op een geologische
interpretatie. Indien je vanuit de hydrologische
metingen naar de geohydrologische eigenschappen
kijkt, zou je idealiter op een vergelijkbare
ruimtelijke karakterisering uitkomen. Deze validatie
van de modelbeschrijving, waarbij op een
onafhankelijke wijze gezocht wordt naar het
ruimtelijke verloop van parameterwaarden en de
ruimtelijke onzekerheid daarin, kan worden
uitgevoerd met PEST, met de techniek van ‘pilotpoints’. In deze methode worden willekeurig punten
in het modeldomein geplaatst. Het aantal punten en
de positionering bepalen de flexibiliteit van de
oplossing, maar in omgekeerd evenredige zin ook
de betrouwbaarheid.

figuur 12: Het exponentiele variogram dat gebruikt wordt
voor het interpoleren van de factor cfl2. Het getoonde
verband geeft aan dat vlak bij een punt de waarde niet tot
zeer beperkt kan afwijken van de waarde op het punt, maar
op 350 meter afstand kan de waarde 50% afwijken en op
circa 1100 m afstand van een punt kan de waarde 90%
afwijken

De methode van de ‘pilot points’ vergt als aanvullende arbitraire aanname dat de eigenschappen tussen
deze punten als een functie van de afstand tot elkaar kunnen verschillen, weergegeven in een variogram
(zie figuur 12). De ruimtelijke relatie is hier arbitrair gekozen, maar kan ook verder worden
geformaliseerd, bijvoorbeeld aan de hand van overeenkomsten in boringen. De relatie is hier homogeen
toegepast, maar kan in principe ook anisotroop worden ingericht. Tussen deze pilot-points worden de
eigenschappen met behulp van Kriging geïnterpoleerd. Op deze wijze is het hele modeldomein
samenhangend verbonden en kan de optimalisatie op de waarnemingspunten plaatsvinden.
In het model van Weerselo is deze techniek onder andere toegepast om te onderzoeken of de weerstand
tussen laag 2 en laag 3 mogelijk toch lokaal aanwezig kan zijn. Daartoe zijn in het modeldomein 64
zogenaamde ‘pilot-points’ in een regelmatig grid met een gridgrootte van 0,5 en 1,0 km (respectievelijk
dichtbij en ver van de winning en het natuurgebied) aangewezen. In deze pilot points variëren de factoren
voor de doorlatendheid en de weerstand per laag van het drielaags model (de andere parameters zijn
constant gehouden). De optimalisatiefactoren hebben een startwaarde van 1, waardoor de startwaarden
van de optimalisatie gelijk zijn aan de REGIS-parameterwaarden. Wanneer geen informatie over een
parameter in de metingen aanwezig is, zal de parameter-factor op 1,0 blijven staan.
Doordat de waarden van de geselecteerde parameters in deze procedure ruimtelijk kunnen variëren, is het
mogelijk om een betere fit met de metingen te verkrijgen. Hierbij kan gemakkelijk ‘overfitting’ optreden:
aanpassing van parameterwaarden ver buiten een fysisch waarschijnlijke range, ter compensatie van
fouten in de modelschematisatie of van structurele meetfouten. Om dit te ondervangen is het nuttig om
ook hier de eerder genoemde Tikhonov-regularisatie toe te passen, waarbij er restricties (‘gewenste
waarden’) worden toegevoegd die de mate van overfitting verminderen.
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In de uitgewerkte casus zijn voor de ‘gewenste waarden’ wederom de conform REGIS opgegeven. In de
uitwerking van deze optimalisatie is de doelfunctie van de fit met de metingen arbitrair op 0,04 m2
gesteld (gemiddeld 20 cm afwijking, dus lager dan het optimum van 27 cm bij horizontaal constante
parameterfactoren). De optimalisatie zoekt dan het optimale resultaat zo dicht mogelijk bij de ‘gewenste
waarden’, die voldoet aan de doelfunctie ten aanzien van de gemiddelde afwijking. Daarmee worden de
volgende ranges in de parameter factoren berekend:
tabel 3: Optimalisatieresultaat ruimtelijk variabele parameterfactoren met restricties

Parameternaam Startwaarden optimalisatie Geoptimaliseerde waarden
kfl1

1,00

0,76 - 1,45

kfl2

1,00

0,34 - 2,60

kfl3

1,00

0,43 - 9,48

cfl1

1,00

0,45 - 1,01

cfl2

1,00

0,45 - 1,00

In figuur 13 en figuur 14 zijn het geoptimaliseerde doorlaatvermogen en weerstand weergegeven. Vooral
in de doorlatendheid van de diepere modellagen zijn de pilot-points goed te zien. Hier is de
doorlatendheid tijdens de optimalisatie lokaal aangepast, om een betere fit met de metingen te
bewerkstelligen. Ook uit deze optimalisatie blijkt dat de weerstand boven de winning kleiner is, maar in
samenhang met een grotere doorlatendheid in laag 3 sluit het model een zekere weerstand boven de
winning niet uit.

figuur 13: De geoptimaliseerde factoren (boven) en onder het resulterende doorlaatvermogen (m2/d) van de drie
modellagen.
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figuur 14: De geoptimaliseerde factoren (boven) en onder de resulterende weerstand (dagen) tussen de drie
modellagen.

In figuur 15 is de simulatie vergeleken met de grondwaterstandmetingen, rond het natuurgebied
Lemselermaten (boven) en rond de winning Weerselo (onder). Uit die figuur blijkt dat de stijghoogtedynamiek in de verschillende meetpunten inderdaad aanzienlijk beter wordt beschreven dan in het
klassiek geoptimaliseerde model. In dezelfde punten is de niet lineaire aftopping nog steeds op een
verkeerde hoogte ingesteld (op deze hoogte is niet geoptimaliseerd).
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figuur 15: De vergelijking van het model met de metingen, voor enkele peilbuizen in Lemselermaten (boven) en rond de
pompputten van Weerselo (onder).
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4

Effect drinkwaterwinning

4.1

Effecten in stationair model

Een gekalibreerd grondwatermodel is het instrument om effecten te bepalen en hypothetische situaties
door te rekenen van hydrologische ingrepen, ongeacht welke kalibratie-strategie is gevolgd. Het effect
van de drinkwaterwinning op de grondwaterstijghoogte is met twee van de ontwikkelde modellen bepaald.
In figuur 16 is het gemiddelde effect van het model met horizontaal constante parameter-factoren
(paragraaf 3.3.2) weergegeven voor de drie modellagen (MOD_CNST). In figuur 17 is het gemiddelde effect
van het model met ruimtelijk variërende parameter-factoren (paragraaf 3.4) weergegeven (MOD_VAR).
Uit beide simulaties blijkt dat de diepe verlaging rond de winning meer dan 1 meter bedraagt. Aan
maaiveld is het effect van de winning kleiner. Op de rand van het natuurgebied van Lemselermaten
(zwarte contour) bedraagt de verlaging 20 cm, en gemiddeld over het natuurgebied is het effect ongeveer
7 cm. Het stijghoogte-effect van de drinkwaterwinning verschilt volgens beide modellen, op een aantal
punten:
•

in het model MOD_VAR is de verlaging in alle lagen over het algemeen groter, dan de berekende
verlaging in het model MOD_CNST.

•

De grootste verlaging in laag 1 en 2 blijkt in MOD_VAR in oostelijke richting verschoven ten
opzichte van MOD_CNST.

figuur 16: Het effect van de winning (m) volgens kalibratie met ruimtelijk constante parameter-factoren (paragraaf
3.3.2) (MOD_CNST)

figuur 17: Het effect van de winning (m) volgens model met ruimtelijk variërende parameter-factoren (paragraaf 3.4)
(MOD_VAR).
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4.2

Tijdsafhankelijk effect stilleggen winning

De ruimtelijke verbreiding van de berekende stationaire invloed van de winning Weerselo is in de
voorgaande paragraaf beschreven. In geval van een tijdelijke stillegging van de winning zal er sprake zijn
van een dynamisch effect: een effect dat zich geleidelijk ruimtelijk zal verbreiden, afhankelijk van de
geohydrologische gesteldheid. Naast de doorlatendheid en de weerstanden speelt daarin de berging van
het grondwatersysteem een belangrijke rol. De ontwikkeling van het stijghoogte-effect is met het op
ruimtelijk variabele factoren geoptimaliseerde model (MOD_VAR) gesimuleerd. In dit model is de berging
per laag als een constante geschematiseerd.
In figuur 18 is het gesimuleerde effect van het stopzetten van de winning op verschillende tijdstippen
weergegeven. Rond de putten in laag 3 treedt het grootste deel van het effect al binnen een dag op. Dit
effect breidt zich langzaam uit naar de omgeving en naar de bovenliggende lagen. In laag 1 duurt het
enkele honderden dagen voordat het maximale effect wordt bereikt. Na 1096 dagen is te zien dat het
effect wat aan de modelrand hangt.
In figuur 19 is het effect op de gemiddelde freatische grondwaterstand in Lemselermaten weergegeven.
De uiteindelijke eindverlaging in Lemselermaten bedraagt ongeveer 7,5 cm. De invloed heeft een
exponentieel verloop in de tijd. Het grootste deel van het effect (93 %) wordt in het eerste jaar behaald; de
helft van het effect wordt na 85 dagen bereikt. Het is dus niet waarschijnlijk dat er in Lemselermaten een
effect van de stillegging op korte termijn (bv binnen 2 maanden) in de meetreeksen zal kunnen worden
vastgesteld. Een nadere analyse van deze tijdsafhankelijke detectie mogelijkheden is opgenomen in
hoofdstuk 6.
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figuur 18: Het effect van het stopzetten van de winning (m), na 1, 10, 106 en 1096 dagen.

figuur 19: Het effect van het stopzetten van de winning op de gemiddelde stijghoogte in de modellagen onder
Lemselermaten in de tijd.
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5

Voorstel monitoring

5.1

Onzekerheid en betrouwbaarheid

Met een gekalibreerde model (zie hoofdstuk 3) kan het effect van een winning worden geschat (zie
hoofdstuk 4). Daartoe dient eerst gedefinieerd te worden welk effect bedoeld wordt: dat kan bijvoorbeeld
de gemiddelde, maximale of minimale stijghoogteverandering zijn in een bepaald punt, gebied of laag.
Aan zo’n modelvoorspelling kan dan een onzekerheidsmarge worden gekoppeld, die enerzijds
samenhangt met de nauwkeurigheid waarmee de parameterwaarden tijdens de kalibratie zijn bepaald en
anderzijds met de onzekerheid die samenhangt met de gekozen schematisatie:
•

de onzekerheid van de parameterschatting is afhankelijk van de dichtheid van de meetpunten, de
frequentie van de metingen en de nauwkeurigheid van de metingen. In PEST-termen wordt dit de
te optimaliseren ‘solution-space’ genoemd.

•

de onzekerheid van de parameterschatting hangt daarnaast samen met het ontbreken van
informatie in de metingen over een deel van de parameters. In PEST-termen wordt dit de (niet te
optimaliseren)‘null-space’ genoemd.

•

de onzekerheid van de modelschematisatie wordt bepaald door processen en afwijkingen in
eigenschappen die niet in het modelschema worden beschreven. De bijdrage van de
modelschematisatie op de onzekerheid van de modeluitkomsten is niet goed te bepalen en is dus
impliciet onderdeel van de onzekerheid van de parameterschattingen.

Bij een model met weinig parameters en voldoende metingen is de onzekerheid van de
parameterschattingen (de ‘solution-space’) relatief klein, omdat alle metingen bijdragen aan het
begrenzen van de range. De betrouwbaarheid van het model is dan vrijwel volledig toe te schrijven aan de
onzekerheid van de modelschematisatie. Deze situatie is van toepassing op het model met horizontaal
constante parameter-factoren: door de aanname dat er geen ruimtelijke variatie in de parameter-factor
optreedt, is het aantal parameters beperkt.
De procedure om de onzekerheid van de parameterwaarden in zo’n model nog verder te verkleinen richt
zich op het in evenwicht brengen van de informatiedichtheid over elke parameter in relatie tot zijn invloed
op de uitkomst. De locatie van nieuwe meetpunten is ruimtelijk ongericht: nieuwe meetpunten worden
niet perse in de buurt van de te bepalen invloed geplaatst. De statistische betrouwbaarheid van het model
zal door het bijplaatsen van nieuwe meetpunten niet sterk toenemen, omdat die gedomineerd wordt door
de afstand tussen het modelschema en de veldsituatie.
Bij een model met veel parameters bestaat het risico op over-fitting: meerdere oplossingen voor een
parameterverdeling met dezelfde modelafwijking. Dit vertaalt zich dan in een grote onzekerheid van de
parameterwaarden en dus een grotere ‘solution-space’. Deze situatie is van toepassing op het model met
ruimtelijk variabele parameter-factoren (MOD_VAR). Door middel van het opleggen van extra restricties
(met behulp van de Tikohonov-regularisatie) kan in zo’n geval wel een unieke oplossing voor de
optimalisatie worden bepaald. De in de optimalisatie bepaalde statistische onzekerheid van de
parameterwaarden blijft ongemoeid door het toevoegen van deze regularisatie. De optimalisatie met
regularisatie geeft meer inzicht in de mate waarin de a priori systeeminzichten schuren met de observaties
aan het systeem.
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De procedure om de onzekerheid van de parameterwaarden in zo’n model te verkleinen richt zich op het
ruimtelijk optimaliseren en verdichten van het meetnet. Dit leidt tot een verkleining van de ‘null-space’ :
indien parameters geïsoleerd blijken te zijn van de beschikbare metingen kan de onzekerheid van de
betreffende parameterwaarde worden verkleind door aanvullende gerichte metingen. Daarmee kan een
deel van de ongevoelige parameters worden betrokken in de optimalisatie, ter vergroting van de
betrouwbaarheid van het modelresultaat.

5.2

Onzekerheid bij ruimtelijk constante parameter-factoren

Indien de gemiddelde grondwaterstandsverlaging in Lemselermaten als het te bepalen effect wordt
gedefinieerd, dan kan de voorspelonzekerheid daarvoor worden bepaald. De gemiddelde verlaging in
Lemselermaten, ten gevolge van de winning in Weerselo wordt berekend op 7.5 cm. De standaarddeviatie
van deze voorspelling bedraagt voor een model met ruimtelijk constante parameterfactoren minder dan 1
mm. Deze onzekerheid is zo klein omdat alle metingen bijdragen aan het verkleinen van deze
onzekerheid. De range waarbinnen de parameterwaarden zich kunnen bewegen is dan heel klein en zal
dus ook nauwelijks verkleind worden door meer meetpunten of meer metingen. Dat betekent overigens
niet dat het model nauwkeurig is: die is inherent aan het gekozen schema en de opgelegde regularisatie
van de parameterwaarden.
5.2.1

Bijdrage parameters aan onzekerheid effect winning

Met behulp van de tijdens de optimalisatie (paragraaf 3.3.2) uitgevoerde gevoeligheidsanalyse kan het
relatieve aandeel van de verschillende parameters in de onzekerheid van de effectvoorspelling worden
bepaald. Dit aandeel, als percentage van de huidige onzekerheid, is afgebeeld in figuur 20. Hieruit blijkt
dat de conductance van de afwatering de grootste bijdrage heeft in de onzekerheid. Dat wordt
veroorzaakt doordat de meetpunten gezamenlijk weinig bewegingsruimte voor de bodemparameters
overlaten, terwijl de conductance daarvoor relatief minder gevoelig is, maar binnen Lemselermaten wel
van invloed is op het effect van de winning.

figuur 20: Relatieve bijdrage in de onzekerheid over het gemiddelde effect van de winning in Lemselermaten van de
verschillende parameters

5.2.2

Bijdrage meetpunten aan onzekerheid effect winning

De onzekerheid van de voorspelling van het gemiddelde effect van de winning op de grondwaterstand in
Lemselermaten, gegeven het meetnet en aan de metingen toegekende gewichten, is bepaald in de
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kalibratieprocedure. Op basis van een gevoeligheidsanalyse kan worden bepaald in welke mate de
verschillende meetpunten bijdragen aan het verkleinen van de onzekerheid van het gemiddelde effect van
de winning in het natuurgebied van Lemselermaten. De waarde van de huidige meetpunten kan op twee
manieren worden bepaald:
•

De bepaling van de onzekerheid wanneer alleen dat meetpunt wordt gebruikt. Dit zegt iets over
de datawaarde van het meetpunt op zichzelf.

•

De vergroting van de onzekerheid wanneer het meetpunt niet wordt gebruikt bij de bepaling van
de onzekerheid. Dit zegt iets over de waarde van het meetpunt ten opzichte van de andere
meetpunten.

De initiële voorspel-onzekerheid in het
modeldomein wordt bepaald op basis van de bij
de optimalisatie opgegeven bandbreedtes voor de
parameterwaarden. Voor elk van de meetpunten
kan vervolgens bepaald worden in welke mate de
voorspelonzekerheid zou afnemen, indien alleen
de metingen in dat punt in de optimalisatie zou
worden meegenomen.
In figuur 21 is het resultaat weergegeven. De
meeste meetpunten blijken de onzekerheid sterk
te verkleinen. Dit wil zeggen dat de metingen veel
informatie bevatten over de modeluitkomst (de
gemiddelde verlaging in het natuurgebied) en de
daarvoor noodzakelijke parameterwaarden. Er is
geen sprake van een duidelijk ruimtelijk patroon
(figuur 22).

figuur 21: procentuele verkleining van de onzekerheid
door elk meetpunt afzonderlijk.
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figuur 22: Ruimtelijke weergave van de verkleining (in procenten) van de onzekerheid door elk meetpunt afzonderlijk

De relatieve waarde van een meetpunt voor de modelkalibratie kan worden bepaald door van elk meetpunt de
toename in voorspelonzekerheid te bepalen bij het
weglaten van de betreffende meetreeks. Dit percentage
zegt dus iets over de toegevoegde waarde van het
meetpunt ten opzichte van de overige meetpunten.
In figuur 24 en figuur 27 is dit effect per meetpunt
weergegeven als percentage van de totale voorspelonzekerheid. Het blijkt dat twee meetpunten in het
natuurgebied de onzekerheid van de berekende verlaging
in het natuurgebied relatief sterk verminderen:
B28H1804_1 en B28H1805_1. De reeksen van deze twee
meetpunten zijn samen met de andere ondiepe meetreeksen binnen Lemselermaten weergegeven in figuur 23.

figuur 24: De vergroting (in procenten) van de onzekerheid
wanneer een meetpunt wordt genegeerd.

figuur 23: De meetreeksen van B28H1804_1 en B28H1805_1,
samen met de andere ondiepe reeksen in Lemselermaten
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figuur 25: De vergroting (in procenten) van de onzekerheid wanneer een meetpunt wordt genegeerd (andere weergave
van figuur 24).

5.2.3

Kwaliteit van de meetreeks

De bijdrage van een meetpunt wordt bepaald door de kwaliteit van de meetreeks: hoe gevoeliger de
meetreeks, hoe waardevoller hij is om model-eigenschappen aan te kalibreren. Die gevoeligheid van de
meetreeks impliceert een zekere frequentie en een zeker bereik, die de hydrologische dynamiek van het
gebied representeert.
Voor een nadere analyse van dit effect is het cumulatieve effect van de individuele metingen in peilbuis
B28H1806_1 weergegeven in figuur 26. De onzekerheid wordt bij de eerste meting met 25 % verkleind:
het levert 1 richtpunt voor de optimalisatie om in de buurt van de gemeten stijghoogte te komen.
Daaropvolgende metingen verkleinen de onzekerheid nauwelijks, omdat er weinig peilverschil optreedt.
De grondwaterstandsdaling richting de zomer verkleind de onzekerheid enigszins, maar de stijging in de
nazomer levert kennelijk meer informatie op voor de parameter-bepaling. Uiteindelijk levert de gehele
meetreeks op dit punt een reductie van de parameteronzekerheid op van ruim 60% (zie ook figuur 21).

figuur 26: De cumulatieve verkleining van de onzekerheid door gebruik van de metingen in peilbuis B28H1806_1.
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5.2.4

Waarde van extra meetpunten

Om het effect van het stopzetten van de winning in Weerselo op het natuurgebied in Lemselermaten beter
te kunnen meten, kunnen extra meetpunten worden ingericht. Met behulp van de PEST-optimalisatie en
lineaire onzekerheidsanalyse kunnen optimale locaties voor nieuwe meetpunten worden aangewezen.
Hiertoe worden virtuele meetpunten aan het modeldomein toegevoegd, waarin de potentiele bijdrage aan
het verkleinen van de onzekerheid van de berekende verlaging in Lemselermaten wordt geëvalueerd.
Het resultaat van deze analyse is weergegeven in figuur 27. Het blijkt dat in het model met horizontaal
constante parameterfactoren meetpunten ten westen van Lemselermaten het sterkst zouden bijdragen aan
het verkleinen van de onzekerheid. Daarbij moet wel bedacht worden dat de voorspel-onzekerheid reeds
klein is (standaardafwijking van 1 mm) en verdere reductie dus weinig zal toevoegen aan de
nauwkeurigheid van het model.

figuur 27: De verkleining (in procenten) van de onzekerheid van de verlaging van de winning in Lemselermaten ten
gevolge van mogelijke nieuwe meetpunten. De kleine zwarte open rondjes betreffen de huidige meetpunten.

5.3

Onzekerheid bij ruimtelijk variërende parameter-factoren

De gemiddelde verlaging in Lemselermaten, ten gevolge van de winning in Weerselo wordt berekend op
7.5 cm. De standaarddeviatie van deze berekende verlaging bedraagt voor het model met ruimtelijk
variërende parameterfactoren ongeveer 1 cm. In de gekozen optimalisatie-opzet is slechts een deel van
de parameters ruimtelijk variabel en zijn alle metingen als onafhankelijke waarden aangenomen. Deze
beide aannamen verkleinen de bandbreedte waarbinnen de parameterwaarden worden bepaald, en
verkleinen daarmee dus ook de voorspel-onzekerheid. Deze voorspel-onzekerheid is wel een stuk groter
dan in het geval van een model-optimalisatie met horizontaal constante factoren. Deze grotere
onzekerheid biedt mogelijkheden om een aanvullende meetinspanning beter te waarderen.
5.3.1

Bijdrage parameters aan onzekerheid effect winning

Met behulp van de tijdens de optimalisatie (paragraaf 3.4) uitgevoerde gevoeligheidsanalyse kan het
relatieve aandeel van de verschillende parameters in de onzekerheid van de effectvoorspelling worden
bepaald. Dit aandeel, als percentage van de huidige voorspel-onzekerheid, is afgebeeld in figuur 28.
Hieruit blijkt dat deze onzekerheid vooral wordt bepaald door de doorlatendheid van model-laag 2 en 3.
Het grote aandeel in de voorspel-onzekerheid van de weerstanden en doorlatendheden wordt veroorzaakt
door het grote aantal parameters (één per pilot point) dat hiermee samenhangt, terwijl de conductance
van de afwatering wordt geoptimaliseerd met 2 niet-ruimtelijke parameters.
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figuur 28: Relatieve bijdrage in de onzekerheid over het gemiddelde effect van de winning in Lemselermaten van de
verschillende parameters

5.3.2

Bijdrage meetpunten aan onzekerheid effect winning

De bijdrage van de meetpunten aan de onzekerheid van de voorspelling (de verlaging in het natuurgebied)
hangt nu samen met de locatie van de meetpunten in relatie tot het interessegebied Lemselermaten (zie
figuur 29). De onzekerheid van deze voorspelling wordt door een meetpunt in het natuurgebied met bijna
80 % verkleind ten opzichte van de onzekerheid zonder enige kalibratie, dus op basis van de opgegeven
bandbreedte van de parameters.

figuur 29: De verkleining (in procenten) van de onzekerheid door elk meetpunt afzonderlijk.

De toegevoegde waarde van de huidige meetpunten (zie figuur 30) is nu anders verdeeld dan in de
waarde-toekenning met het model met horizontaal constante parameter-factoren. Vooral de diepe
meetpunten bij de winputten hebben nu een grotere waarde. De meetpunten in het natuurgebied hebben
elk een relatief kleine waarde, omdat er meerdere meetpunten in het natuurgebied zijn.
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figuur 30: De vergroting (in procenten) van de onzekerheid wanneer een meetpunt wordt genegeerd.

5.3.3

Kwaliteit van de meetreeks

De bijdrage van een meetpunt wordt behalve door de locatie ook sterk bepaald door de kwaliteit van de
meetreeks: hoe gevoeliger de meetreeks, hoe waardevoller hij is om model-eigenschappen aan te
kalibreren. Die gevoeligheid van de meetreeks impliceert een zekere frequentie en een zeker bereik, die
de hydrologische dynamiek van het gebied representeert.
Voor een nadere analyse van dit effect is het cumulatieve effect van de individuele metingen in peilbuis
B28H1806_1 weergegeven in figuur 31. De onzekerheid wordt bij de eerste meting al met ruim 50 %
verkleind. Daaropvolgende metingen verkleinen de onzekerheid steeds minder. Alleen wanneer metingen
extra informatie verschaffen over parameters, buiten het bereik van de metingen tot dan, levert dat een
extra bijdrage aan de verkleining van de voorspel-onzekerheid. Dit is bijvoorbeeld het geval in de eerste
zomer tijdens de kalibratie-periode, op het moment dat de grondwaterstand voor het eerst wegzakt.

figuur 31: De cumulatieve verkleining van de onzekerheid door gebruik van de metingen in peilbuis B28H1806_1.
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5.3.4

Waarde van extra meetpunten

Om de toegevoegde waarde van locaties van nieuwe meetpunten te toetsen, worden weer virtuele
meetpunten aan het modeldomein toegevoegd, waarin de bijdrage aan het verkleinen van de onzekerheid
van de berekende verlaging in Lemselermaten wordt geëvalueerd.
Mogelijke nieuwe meetpunten blijken zich in laag 1 of laag 2 te bevinden, vooral ten noorden van
Lemselermaten. Dit is waarschijnlijk het gevolg van het gebrek aan meetpunten rond deze locaties.

figuur 32: De verkleining (in procenten) van de onzekerheid van de verlaging van de winning in Lemselermaten ten
gevolge van mogelijke nieuwe meetpunten. De zwarte open rondjes betreffen de huidige meetpunten.
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6

Gewenste lengte meetreeksen

In paragraaf 4.2 is de tijdafhankelijke gemiddelde verlaging in het interessegebied (Lemselermaten)
weergegeven, zoals het model berekend met de geoptimaliseerde parameters. Het stilleggen van de
winning levert aanvullende gegevens, waarmee de parameterschattingen kunnen worden verbeterd. Hoe
langer de winning wordt stilgelegd, hoe beter de recovery van de grondwaterstand kan worden gevolgd en
dus hoe nauwer de range is waarbinnen de parameters kunnen worden bepaald. Hiertoe is berekend
hoeveel de onzekerheid van de gemiddelde eindverlaging in het natuurgebied Lemselermaten ten gevolge
van de winning afneemt bij toevoegen van extra metingen in alle meetpunten na het stopzetten van de
winning, ten opzichte van een referentie.
De procedure voor het bepalen van deze meerwaarde van de tijdelijke sluiting volgt de volgende stappen:
•

Uitgangspunt is de standaardafwijking van het verschil tussen berekende en gemeten stationaire
verlaging van de grondwaterstand in het interessegebied. Deze is gebaseerd op één meting van
de grondwaterstand in alle meetpunten, en bedraagt ongeveer 2,5 cm.

•

Toevoegen van metingen. Het blijkt dat waarnemingen in de eerste dagen na het stopzetten van
de winning de onzekerheid het sterkst doen afnemen. Na ongeveer 500 dagen heeft de grootste
afname van de onzekerheid plaatsgevonden. De geleidelijke verdere afname na die 500 dagen
wordt waarschijnlijk veroorzaakt door ondiepe meetlocaties ver van de drinkwaterwinning, die
trager reageren.

•

Prioritering van de meetpunten. De verschillende meetpunten dragen niet in dezelfde mate bij aan
de afname van de onzekerheid in de modelparameters.

figuur 33: De verkleining van de onzekerheid (m) van de gemiddelde eindverlaging in Lemselermaten, ten gevolge van
het meten van de niet-stationaire verlaging in alle meetpunten.

Om dit proces wat beter te begrijpen, is één meetlocatie nader geanalyseerd: B28H1808_1. Dit meetpunt
heeft de grootste verkleining van de onzekerheid van de eindverhoging van de winning in Lemselermaten
tot gevolg. In figuur 34 is de berekende stijghoogte in meetpunt B28H1808_1 en het effect van het meten
van deze stijghoogte op de onzekerheid van de eindverhoging in Lemselermaten weergegeven. Vooral
door het meten van de eerste dagen na het stopzetten van de winning wordt de onzekerheid verkleind.
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Het meten van de stijghoogte vanaf 400 dagen na het stopzetten van de winning heeft bijna geen effect
op de verkleining van de onzekerheid.

figuur 34: De berekende stijghoogte (boven) en de verkleining van de onzekerheid van de eindverlaging in
Lemselermaten bij het meten van de optredende verlaging in meetpunt B28H1808_1.
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Conclusie

Om een optimale meetstrategie voor het benutten van een tijdelijke onderbreking van de onttrekking in
Weerselo te bepalen, is een relatief theoretische benadering gekozen. Op basis van REGIS, TOP10NL en het
AHN is een grondwatermodel opgesteld. De doorlatendheden en de weerstanden in dit model zijn
geoptimaliseerd aan de hand van de beschikbare veldmetingen van de stijghoogte.
Grondwateronttrekking, neerslag en verdamping zijn daarbij opgelegd als de drijvende factoren voor de
stijghoogteverdeling. De optimalisatie is uitgevoerd met PEST, een softwarepakket dat verbanden en
betrouwbaarheidsranges van de parameters berekend, en deze parameters optimaliseert aan de hand van
metingen. Ook kan de optimalisatie worden gebruikt om het meetnet te optimaliseren en om
meetstrategieën te bepalen. Een aantal van deze mogelijkheden zijn uitgewerkt, waarbij grofweg twee
richtingen zijn bewandeld voor de ruimtelijke variatie in parameter-factoren:
•

Horizontaal constante parameter-factoren

•

Horizontaal variërende parameter-factoren

horizontaal constante parameter-factoren
Bij de optimalisatie van horizontaal constante parameter-factoren is een impliciete regularisatie opgelegd
die ruimtelijke variatie onmogelijk maakt. Doordat elke parameter overal de modeleigenschappen
beïnvloed, zijn er veel meetpunten die informatie bevatten over zo’n parameter. Dit leidt tot de volgende
modeleigenschappen:
•

kleine range in mogelijke parameterwaarden;

•

modelonzekerheid kan groot zijn (forse afwijkingen tussen model en metingen);

•

kleine bandbreedte van de modeluitkomsten (zoals de berekende verlaging in een
interessegebied) vanwege de kleine parameteronzekerheid;

•

optimale locaties van nieuwe meetpunten liggen vaak niet in de omgeving van het
interessegebied, maar worden geplaatst waar het effect van bepaalde parameters het gevoeligst
is. In het doorgerekende voorbeeldgebied bleek dat juist aan de rand van het model, ver van het
interessegebied te zijn.

Deze kalibratie-strategie geeft dus geen zinvol handvat om een meetnet formeel te optimaliseren. Extra
meetpunten geven over het algemeen slechts een geringe toegevoegde waarde, tenzij de meetpunten
informatie kunnen leveren over parameters die ongevoelig bleken voor de bestaande metingen.

horizontaal variërende parameter-factoren
Bij de optimalisatie van horizontaal variërende parameter-factoren vertonen de te optimaliseren
parameters ruimtelijke variatie. Deze ruimtelijke variatie dient te voldoen aan een variogram (een
ruimtelijk verband), wat een expliciete vertaling is van de expertkennis van de modelleur. Daarnaast speelt
de weging van de metingen een grotere rol, omdat dat van invloed is op de ruimtelijke component van de
optimalisatie. Gegeven dit variogram en de weging van de metingen kan PEST de range van de parameters
bepalen. Dit leidt tot de volgende modeleigenschappen, in vergelijking tot het met horizontaal constante
parameters geoptimaliseerde model:
•

Ruimtelijk variabele ranges in parameterwaarden. Op locaties op grotere afstand van meetpunten
is deze range groot. Wanneer er wel meetpunten in de invloedszone van een lokale parameter ligt,
wordt de onzekerheid van deze parameter getemperd. Locaties van nieuwe meetpunten kunnen
daarom objectief worden geoptimaliseerd.

•

De modelonzekerheid is kleiner, omdat ruimtelijke verschillen beter kunnen worden
verdisconteerd.
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•

De modeluitkomsten hebben een grotere bandbreedte, die de totale voorspel-onzekerheid beter
weergeeft.

•

De modeluitkomsten geven handvaten voor de optimalisatie van een meetnet. Uit het
voorbeeldmodel blijkt dat voor het voorspellen van het gemiddelde effect van de
grondwaterwinning op de grondwaterstand in Lemselermaten, eventuele extra meetpunten het
beste aan de noordelijke zijde van het natuurgebied geplaatst kunnen worden. De uitbreiding van
het meetnet levert echter slechts een beperkte verbetering van de voorspelonzekerheid op.

Deze kalibratie-strategie geeft dus een zinvol handvat om een meetnet formeel te optimaliseren. In het
voorbeeldmodel blijkt overigens dat extra meetpunten ten opzichte van de bestaande meetpunten slechts
een geringe toegevoegde waarde hebben. Een uitbreiding van het meetnet met als doel om meer
informatie te krijgen over de invloed van de winning is daarom niet zinvol.

Toegevoegde waarde verlenging meetreeks in relatie tot de invloed ter plaatse van Lemselermaten
De eindverhoging zal na het stopzetten van de winning in de diepe meetpunten dichtbij de winning snel
kunnen worden vastgesteld. In ondiepe meetpunten ver van de winning zal het langer duren voordat de
eindverhoging kan worden vastgesteld. Daarom neemt de onzekerheid van de voorspelde verhoging
geleidelijk af in de tijd. Na 500 dagen voegen doorgaande metingen niet veel meer toe aan de
optimalisatiemogelijkheden van het model. Minimaal zal de stilleging enkele maanden moeten duren om
überhaupt ter plaatse van Lemselermaten een signaal boven de ruis van de voorspelling te kunnen
verwachten. De berekende gemiddelde eindverhoging in Lemselermaten bedraagt na het stopzetten van
de onttrekking 7,5 cm. De berekende onzekerheid bedraagt ongeveer 2,5 cm en kan door metingen
tijdens een stopproef in theorie verkleind worden naar minder dan een centimeter.
Echter, de eindverhoging wordt pas bereikt meer dan een jaar na het stopzetten van de winning. Een korte
onderbreking van de winning van een week tijdens renovatie geeft dus geen mogelijkheid om meer
informatie te krijgen over de invloed van de winning.

Discussie over de optimalisatietechniek
De mogelijkheden van de optimalisatie met PEST zijn bijzonder groot en kunnen leiden tot een objectieve
methode om zowel een model als een meetnet te optimaliseren. Het resultaat van het gepresenteerde
voorbeeld is op zich niet verrassend: toegepast op de meetnetoptimalisatie blijkt dat daar waar nog geen
meetpunten staan in de buurt van het interessegebied de beste plek is voor aanvullende meetpunten.
De procedure om tot een dergelijke objectieve vaststelling te komen moet voldoen aan de volgende
randvoorwaarden::
•

het optimalisatiedoel moet bekend zijn

•

de regularisatie van parameters (‘gewenste waarde’ voorwaarde) is een subjectieve stap

•

het toekennen van gewichten aan metingen op basis van expert-kennis van de modelleur is een
subjectieve stap

•

de gehele procedure is vrij abstract en complex

•

de procedure is rekenintensief en vergt dus een overzichtelijk model qua omvang en aantal
relevante parameters

Voor veel hydrologische modellen leidt de optimalisatie procedure met horizontaal constante parameter
factoren tot een onlogisch resultaat (scherpe overgangen, of ruimtelijk gecorreleerde afwijkingen). Toch is
dat het type optimalisatie die in de huidige praktijk vaak wordt gekozen, onder andere omdat de
gehanteerde modelschema’s de ruimtelijke variatie in eigenschappen reeds is verdisconteerd op basis van
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interpolaties van bodemkundige en geologische informatie. Deze verwerking van ruimtelijke
eigenschappen wordt geacht te volstaan.
Het pleidooi uit deze studie is om voor analyses van het grondwatersysteem te kiezen voor
modelschematisaties, die gebaseerd zijn op duidelijk herleidbare fysieke entiteiten, terwijl de
eigenschappen van het model bepaald worden met parameteroptimalisatie met ruimtelijk variërende
parameter factoren. Van een dergelijk model kan met behulp van de gepresenteerde technieken inzicht
worden geboden in de onzekerheden en zwakke plakken van het model.
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Bijlage 1

Kalibratie op responsen

Het gedrag van een grondwatersysteem op invloeden van buitenaf is te karakteriseren met
responsfuncties. De respons op een eenheid neerslag of een eenheid grondwateronttrekking wordt in de
tijd constant en lineair verondersteld. Deze vereenvoudiging van het systeem kan gebruikt worden bij de
kalibratie van een grondwatermodel. Het is dan niet meer nodig om reeksen van meerdere jaren door te
rekenen. In plaats daarvan kan een relatief kortdurende simulatieperiode worden gebruikt, om (het eerste
deel van) de respons via het grondwatermodel te bepalen. Deze korte simulatieperiode komt goed van pas
tijdens de kalibratie van grotere modellen, waarbij veel modelruns worden uitgevoerd.

Artificiële data
Om de techniek te testen zijn eerst kunstmatige grondwaterstand-reeksen aangemaakt met het
grondwatermodel op de locaties van de huidige grondwatermeetpunten. Op deze wijze is er geen sprake
van meetfouten of andere bronnen van ruis, en zijn alle parameters van het grondwatersysteem bekend.
Hiermee ligt de basis van de artificiële data wel bij de geohydrologische karakteristieken van Weerselo.
Op deze artificiële reeksen is tijdreeksanalyse toegepast. Over het algemeen lukt het goed om de reeks te
verklaren (zie 28HP0229_2 in het linker deel van figuur 35). Er zijn echter ook reeksen waarbij de
onttrekking niet goed wordt gevonden (zie bijvoorbeeld 28HP0230_3 in het rechter deel van figuur 35)

figuur 35: De tijdreeksmodellen van 28HP0229_2 (links) en 28HP0230_3 (rechts), gebaseerd op de met het model
berekende ‘observations’.

Deze responsen zijn vervolgens tevens met het MODFLOW-model bepaald. Hierbij wordt een eenheid
neerslag (10 mm) in één dag opgelegd, waarna 100 dagen wordt doorgerekend zonder deze extra
neerslag. Hierna wordt een eenheid onttrekking (1000 m3/d) gedurende één dag opgelegd en 100 dagen
doorgerekend. Voorafgaand aan de berekening van de responsen wordt een stationaire tijdstap
doorgerekend, met een gemiddelde neerslag en een gemiddelde onttrekking. Op deze wijze passen de
gevonden responsen bij een gemiddelde toestand van het systeem. Voor het berekenen van de responsen
wordt bovenstaande blok-neerslag en blok-onttrekking bovenop de gemiddelde situatie opgelegd (om te
voorkomen dat het effect van het stoppen van de gemiddelde situatie wordt berekend).
De via MODFLOW gevonden responsen op neerslag en de onttrekking in Weerselo zijn in figuur 36 en
figuur 37 vergeleken met respons uit de tijdreeksanalyse (PASTAS). Deze responsen zouden hetzelfde
moeten zijn, omdat ze gebaseerd zijn op exact hetzelfde grondwatersysteem en invloed-reeksen
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(neerslag, verdamping en onttrekking). De in MODFLOW gevonden respons zou anders kunnen zijn omdat
in MODFLOW niet-lineariteit kan worden berekend, terwijl de tijdreeksanalyse stationaire (lineaire)
responsen veronderstelt.
Over het algemeen komen de responsen redelijk overeen. De respons op neerslag laat in de
tijdreeksanalyse vaak een snellere reactie zien dan het MODFLOW-model. Het grootste verschil treedt op
bij meetpunt 28HP0230_3 (rechtsboven in figuur 36 en figuur 37 en rechts in de eerder besproken figuur
35). Hier vindt de tijdreeksanalyse de respons op de onttrekking niet. Hierdoor wordt ook een verkeerde
respons op neerslag gevonden.

figuur 36: Een vergelijking van de door PASTAS gevonden respons op neerslag (op basis van een MODFLOW-simulatie
van 8 jaar) en de door MODFLOW gevonden respons op neerslag.
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figuur 37: Een vergelijking van de door PASTAS gevonden respons op de onttrekking in Weerselo (op basis van een
MODFLOW-simulatie van 8 jaar) en de door MODFLOW gevonden respons op Weerselo.
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In figuur 38, figuur 39 en figuur 40 zijn de met MODFLOW bepaalde structurele niveau en responsen
samen met de via PASTAS bepaalde structurele niveau weergegeven.

figuur 38: De vergelijking tussen de stationaire MODFLOW-run (achtergrond) en het berekende structurele niveau
(rondjes).

figuur 39: De vergelijking tussen de stap-respons op neerslag van 10 mm/d na 100 dagen tussen het MODFLOWmodel (achtergrond) en de PASTAS-modellen (rondjes).

figuur 40: De vergelijking tussen de stap-respons op een onttrekking van 1000 m/d na 100 dagen tussen het
MODFLOW-model (achtergrond) en de PASTAS-modellen (rondjes).
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Optimalisatie op artificiële responsen
Het MODFLOW-model wordt geijkt op de respons op neerslag, de respons op de onttrekking in Weerselo
en de gemiddelde grondwaterstand. Elk van deze drie aspecten krijgt tijdens de optimalisatie een gelijke
weging.
Het absolute niveau van de stijghoogte bevat informatie die niet in de responsen is verwerkt. Daarom
wordt het absolute niveau ook meegenomen in de optimalisatie door het structurele niveau (de
grondwaterstand bij gemiddelde neerslag en onttrekking) van het tijdreeksmodel te vergelijken met de
door MODFLOW berekende stationaire grondwaterstand.
Parameternaam

Echte waarde MODFLOW-

Startwaarden

Geoptimaliseerde

model voor artificiële

optimalisatie op

waarden optimalisatie

reeksen

responsen

op responsen

kfl1

0,50

1,00

1,37

kfl2

1,20

1,00

1,24

kfl3

1,50

1,00

1,42

cfl1

1,40

1,00

1,26

cfl2

1,30

1,00

2,15

drn_cond

0,0050

0,0100

0,0069

sy

0,200

0,250

0,165

ss

1,0e-05

1,0e-04

4,7e-04

figuur 41: De vergelijking tussen de stationaire MODFLOW-run (achtergrond) en het berekende structurele niveau
(rondjes).

figuur 42: De vergelijking tussen de stap-respons op neerslag van 10 mm/d na 100 dagen tussen het MODFLOWmodel (achtergrond) en de PASTAS-modellen (rondjes).
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figuur 43: De vergelijking tussen de stap-respons op een onttrekking van 1000 m/d na 100 dagen tussen het
MODFLOW-model (achtergrond) en de PASTAS-modellen (rondjes).

Kalibratie op responsen vs kalibratie op echte metingen
Enkele verschillen tussen het kalibreren op responsen en het kalibreren op echte metingen zijn in
onderstaande tabel weergegeven.
kalibratie op respons

kalibratie op echte metingen

Snel, doordat slechts de responsen met MODFLOW

Langzaam voor langere simulatie-perioden

worden berekend
Alle meetreeksen kunnen worden gebruikt om de

Meetreeksen buiten simulatieperiode kunnen niet

responsen te achterhalen.

worden gebruikt

De eenheid van een respons bestaat uit een meter

De eenheid van het verschil tussen meting en

respons per eenheid van de verklarende variabele.

model is meter grondwaterstand. De weging van

De eenheid van het verschil tussen respons en

elke grondwaterstandmeting is daarom relatief

MODFLOW-model is daarom niet eenduidig. De

eenvoudig

weging tussen delen van responsen en de
responsen onderling is daarom complex
Niet-lineaire processen kunnen niet worden

Niet lineaire processen zijn verwerkt in de

meegenomen in een stationaire respons. Wanneer

meetreeks, waardoor het MODFLOW-model hier

er wel sprake is van niet-lineariteit zorgt dit voor

goed op geijkt kan worden.

een foutieve respons.
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Bijlage 2

Tijdreeksanalyse

Dataverzameling
Stijghoogtereeksen
Verschillende bronnen zijn gebruikt om een zo compleet mogelijke database van de stijghoogte metingen
in het studiegebied te creëren. Een overzicht van de gebruikte bronnen is te vinden in tabel @@. De
bronnen zijn gecontroleerd op overlap in de reeksen op basis van naamgeving waarna dubbele reeksen
zijn verwijderd. Dit levert een database met 216 stijghoogte tijdreeksen op. De stijghoogtereeksen
verschillen per reeks in de meetperiode en de frequentie, zoals goed is te zien in figuur @@.
tabel 4: Overzicht van de gebruikte databronnen voor de stijghoogte reeksen

Bestand

Bron

uitdino.men

Dinoloket

64_hand_val.men

validatie project Artesia

2023_2017.men

Vitens loopronde 2023

fews.men

Tauw

figuur 44: Databeschikbaarheid van de verschillende stijghoogtemeetreeksen. Elke regel is een aparte meetreeks.
Omdat het om een groot aantal reeksen gaat, zijn de labels weggelaten
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Meteo gegevens
De meteorologische gegevens zijn gedownload van de website van het KNMI (10-07-2017). Voor de
potentiele verdamping is gebruik gemaakt van de Makkink verdamping van het KNMI-meteostation
Twenthe, beschikbaar van 1987-04-17 tot nu. Voor de neerslag is data gebruikt van het lokale KNMIneerslagstation in Weerselo, waarvoor data beschikbaar is van 1951-01-02 tot nu.

figuur 45: Overzicht van de verklarende tijdreeksen van neerslag en de verdamping. De gegevens zijn alleen
weergegeven voor de periode waarvoor alle reeksen beschikbaar zijn

Onttrekking gegevens Weerselo
Voor het samenstellen van een zo compleet mogelijke onttrekkingsreeks van de grondwaterwinning
Weerselo zijn verschillende bronnen gebruikt. In totaal zijn 8 bestanden door Vitens aangeleverd, welke
zijn samengevoegd tot een enkele meetreeks met een zo hoog mogelijke frequentie (maximale frequentie
is 1 maal per dag). Een overzicht van de verschillende databronnen samen is te vinden in tabel 5. Deze
gegevens zijn samengesteld tot een reeks. De gegevens van 1974 tot en met 1995 zijn beschikbaar op
weekbasis (gegeven in m3/dag), welke naar een dagelijkse frequentie is gebracht door dezelfde waarde
voor de andere dagen van de week in te vullen. Voor de periode van 15-08-2004 tot en met 31-12-2004
zijn geen gegevens beschikbaar. Deze zijn aangevuld door de rest van het totale debiet van dat jaar (totale
debiet 2004 minus de wel beschikbare debieten) te verdelen over de dagen. Voor de periode 01-01-2005
tot en met 31-12-2006 zijn de maand debieten uit “Kopie van Totaal onttrekking 1995-2011.xls”
verdeeld over de dagen.

figuur 46: onttrekkingsreeks van pompstation Weerselo
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tabel 5: Overzicht van de databronnen voor het samenstellen van de debietreeks van Weerselo

Bestand

Frequentie

Periode

Detail

Weerselo.xlsx

1/dag

2014-nu

- 4 pompputten [m3/dag]
- totalen [m3/dag]

putgegevens weerselo 1996-2004.xls

~1/week

1974-1995

- 4 pompputten met draaiuren
- rein+spoelwater volumes
- totalen [m3/week]

putgegevens weerselo 1974-1995.xls

1/ week

1996-2004

- 4 pompputten met draaiuren
- rein+spoelwater volumes
- totalen [m3/week]

Kopie van Totaal ontrekking 1995-2011.xls

1/jaar

1995-2004

- totalen [m3/jaar]

weerselo_droogteschade.xlsx

1/jaar

1991 - 2016

- totalen [1000m3/jaar]

Onttrekkingsdebiet Weerselo.xlsx (via Linda)

1/dag

2007-2014

- totalen [m3/dag]

weerselopermaand_vanaf2005.xlsx

1/maand

2005-2016

- 4 pompputten [m3/maand]
- totalen [m3/maand]

Weerselo3.xlsx

1/jaar

1967-1993

- totalen [m3/jaar]

Weerselo_extra.xlsx

1/dag

1996-2004

- 4 pompputten [m3/dag]
- totalen [m3/dag]

Tijdreeksanalyse
Methodiek
Voor elke stijghoogtereeks is een tijdreeksmodel gemaakt met daarin de neerslag, verdamping en de
onttrekking Weerselo als verklarende tijdreeksen. Voor elk van deze reeksen is een Gammafunctie
gebruikt om de respons van de grondwaterstand op een verklarende tijdreeks te simuleren. Daarnaast zijn
een constante en een foutenmodel toegevoegd. Het foutenmodel heeft als doel ervoor te zorgen dat de
residuenreeks die wordt geminimaliseerd (de zogenoemde innovaties) niet gecorreleerd zijn. De
tijdreeksmodellen zijn gekalibreerd voor de perioden 1988-2017 en 2007-2017, met een tijdstap van een
dag. De tijdreeksanalyse is uitgevoerd met het open source tijdreekssoftware Pastas
(https://github.com/pastas/pastas) dat door Artesia in samenwerking met de TU Delft is ontwikkeld.

Resultaten
Kalibratie op periode 1988-2017
Voor 154 stijghoogtereeksen kon een model worden gekalibreerd voor de periode 1988 tot en met 2017.
De verklaarde variantie is over het algemeen hoog, en neemt af met afstand tot de onttrekking. Het is
onduidelijk wat het ruimtelijke patroon van een afnemende verklaarde variantie veroorzaakt. Mogelijk
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heeft dit te maken met niet in het model meegenomen verklarende invloeden. In figuur 47, rechts is de
verklaarde variantie ruimtelijk weergegeven.
Bij 42 van de 154 tijdreeksmodellen kon de verlaging als gevolg van de onttrekking Weerselo goed worden
vastgesteld volgens het daarvoor opgestelde criterium. In figuur 47, links is de stationaire verlaging per
miljoen m3 per jaar onttrekking weergegeven. Er is geen duidelijk ruimtelijk beeld van een afnemende
verlaging met afstand van de winning waar te nemen. Bovendien zijn er ook ver van de winning grote
verlagingen gesimuleerd, die zeer waarschijnlijk niet het effect zijn van de winning te Weerselo.

figuur 47: Resultaten van de modellen voor de kalibratieperiode van 1988-2017

Kalibratie op periode 2007-2017
Voor 92 stijghoogtereeksen kon een model op de kalibratieperiode 2007-2017 worden gekalibreerd. De
verklaarde variantie voor de tijdreeksmodellen is hoog bij vrijwel alle modellen (zie figuur 48, rechts). In
12 tijdreeksmodellen is het met de gebruikte criteria mogelijk de stationaire verlaging door de onttrekking
Weerselo vast te stellen. In figuur 48, links is de verlaging per onttrekking van 1 Mm3/jr weergegeven.
Ook in deze set is geen logisch ruimtelijk patroon te herkennen, in de vorm van een afnemende verlaging
met afstand tot het puttenveld. Het blijkt dat de betrouwbaarheid van de parameters van de respons laag
is, ondanks de hoge verklaarde variantie, zodat het effect van de winning niet uit de reeksen kan worden
bepaald.

figuur 48: Resultaten van de modellen voor de kalibratieperiode van 2007-2017

54

Meetstrategie rond stillegging winning Weerselo

Conclusie en discussie
De tijdreeksmodellen blijken goed in staat het gemiddelde verloop van de grondwaterstanden te
simuleren met neerslag en verdamping, wat tot uiting komt in hoge waarden voor de verklaarde variantie.
Het effect van de winning van Weerselo is op veel punten niet te bepalen, en ook voor de punten waarvoor
wel een respons kon worden gefit, is de betrouwbaarheid van de betrokken parameters klaag en het
resultaat van het gevonden effect van de winning onwaarschijnlijk. Dit betekent dat deze analyse geen
basis legt voor het fitten en toetsen van een grondwatermodel.
Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor het schatten van de stationaire verlaging niet goed lukt
met behulp van tijdreeksanalyse. Er is waarschijnlijk te weinig variatie in de tijd aanwezig in het debiet van
Weerselo, met als gevolg dat een duidelijk signaal van de winning niet is vast te stellen. Dit betekent niet
dat er geen verlaging is, enkel dat het de resulterende verlaging weinig variatie in de tijd bevat en dus niet
met tijdreeksanalyse is te achterhalen.
Ook is er in een aantal peilbuizen (voornamelijk in het noorden van het studiegebied, bij het natuurgebied
van Lemselermaten) sprake van een duidelijke niet-lineariteit in de grondwaterstanden. Daardoor is het
niet mogelijk om met tijdreeksanalyse een enkele respons te bepalen: de respons is op die punten
afhankelijk van de grondwaterstand en daardoor niet goed lineair te benaderen. Om bovenstaande
redenen is besloten het grondwatermodel niet op de responsen afkomstig van de tijdreeksanalyse te
kalibreren.
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