Excursiemiddag "Terug naar de bron"

STEFANIE BUS EN TOM HOOGLAND

Op 24 september 2020 vond de excursiemiddag "Terug naar de Bron" plaats, georganiseerd
door de werkgroep tijdreeksanalyse in samenwerking met Vitens.

We verzamelden nabij het oude landgoed Frieswijk in Schalkhaar. Dit
ligt ten noorden van Deventer. Het aantal deelnemers was vanwege
coronaregels beperkt en werd eerst door Stefanie Bus (voorzitter) en
daarna door Jan Hoogedoorn (Vitens) op afstand met een omroepinstallatie toegesproken.

Excursie

De excursie vond plaats bij de voormalig drinkwaterwinning Schalkhaar.
Het eerste excursiepunt was een stalen opvangcontainer, waar onder groot
geraas het opgepompte water in stortte voor lozing naar het oppervlaktewater
(zie Afbeelding 1). Mooi om een indruk te krijgen van de watervolumes (circa
230 m3/uur) waar het om gaat en om het volume van de omroepinstallatie te
testen voor uitleg.

Afbeelding 1

Eerste excursiepunt bij het lozingspunt.

Jan vertelde over de historie van de drinkwaterwinning die 20 jaar geleden is
aangelegd in het semi-spanningswater onder de Eemklei, die overigens in de
geologische boringen niet wordt vermeld. Naspeuring door Willem Jan Zaadnoordijk maakt duidelijk dat het om het Laagpakket van Zutphen gaat van de
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Formatie van Kreftenheye, dank daarvoor! De verwachting destijds was dat het
door de afdekking met het kleipakket om anaeroob water zou gaan, maar dat
viel tegen. Daardoor ontstond roestvorming en raakten installaties verstopt,
waardoor de winning werd gestaakt. Bij het starten van de winning destijds,
waren er ook geluiden over droogvallende sloten en waterpartijen. Deze mogelijke effecten zijn niet goed gedocumenteerd. Vanwege de toenemende drinkwaterbehoefte heeft Vitens in september 2020 een pompproef uitgevoerd om
het grond- en oppervlaktewaterniveau in de omgeving te monitoren. De oude
winning is gedurende 30 dagen opgestart op het ooit vergunde debiet van 2
miljoen kuub per jaar.
De presentaties van Christophe Obergfell en Jan Hoogendoorn vonden plaats
in twee klaslokalen in de voormalige school van Frieswijk. De presentatie
van Jan ging over de gemodelleerde effecten voorafgaand aan de pompproef
Schalkhaar. Er is een nieuw meetnet ingericht, waarvoor zeven nieuwe monitoringsputten zijn geplaatst. De ontwikkeling van het verlagingspatroon van de

Afbeelding 2

Dikte Eemklei (m) en verlaging na 30 dagen. Lichtblauw zijn de verlagingslijnen

in de onttrekkingslaag onder de Eemklei. Oranje zijn de verlagingslijnen boven de Eemklei (bron:
Jan Hoogendoorn).
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pompproef werden gepresenteerd op basis van 15 figuren voor onttrekkingsduren van 1 tot 1.000 dagen. Voor deze duur is gekozen, omdat de effecten van
de pomproef op logaritmische schaal worden geanalyseerd. Logaritmisch worden de tijdstappen met grondgetal 10 groter.
Op Afbeelding 2 zijn de effecten van de pompproef na 30 dagen onttrekken
zichtbaar. Voor dit tijdstip is gekozen, omdat dit het einde is van de pompproef. In Afbeelding 2 is zichtbaar dat het monitoringsnetwerk ruim genoeg
opgezet is voor de pompproef, omdat de 5 cm verlagingslijn binnen de peilbuizen valt. Daarnaast is zichtbaar dat de verlaging 'niervormig' is, doordat de
Eemklei (Laagpakket van Zutphen) in noordwestelijke richting dunner wordt (zie
Afbeelding 2). Ter afsluiting van zijn presentatie daagt Jan iedereen uit om met
deze monitorings- en onttrekkingsgegevens de reactie van het grond- en oppervlaktewatersysteem in beeld te brengen.
De tweede presentatie was van Christophe Obergfell (Water Resources Section
Delft University of Technology) over de grondwaterstanden op en rondom de
Sallandse Heuvelrug. In zijn proefschrift (Obergfell, 2020) heeft hij twee methoden uitgewerkt waarmee nieuwe inzichten over de werking van een grondwatersysteem afgeleid kunnen worden uit tijdreeksanalyse. Om de schatting
van de grondwateraanvulling te verbeteren is in de eerste methode een extra
verklarende variabele toegevoegd: de seizoenscomponent. In Afbeelding 3 is de
schatting van deze seizoenscomponent gevisualiseerd en toegelicht.

Afbeelding 3

Twee voorbeelden van de schatting van de seizoenscomponent op basis van de beste regres-

sielijn. Elk datapunt is een periode van de meetreeks met de bijbehorende gemiddelde stijghoogte en de
gemiddelde grondwateraanvulling. Deze perioden moeten ten minste 10 jaar lang zijn (Obergfell, 2020).

De tweede methode is bedoeld om een verandering in het grondwaterregime te
identificeren en te verklaren. In Afbeelding 4 is dit gevisualiseerd en toegelicht.
Bij deze methode met de gewogen opsomming, verandert de responsefunctie
door veranderingen in de randvoorwaarden, zoals de drainageweerstand. De resultaten moeten wel kritisch worden beoordeeld, want bij automatische analyse
bestaat het risico dat een tijdreeksmodel onterecht een regimeverandering over
elke gemodelleerde meetreeks identificeert. Dit komt doordat grondwatersys27

temen nooit helemaal lineair zijn en voortdurend onderhevig aan verandering.
In de praktijk moeten we leren wanneer een regimeverandering significant is en
gerelateerd is aan een bekende inrichtingsverandering. Voor evaluatie van inrichtingsprojecten kan dit een verbetering zijn ten opzichte van een staptrend.

Afbeelding 4

Links: Twee voorbeelden met verandering in grondwaterregime, die op basis van de mee-

treeks niet zichtbaar zijn. Standaard tijdreeksanalyse (rode lijn) laat een structurele afwijking zien tussen
het model en de waarnemingen (blauwe lijn). Midden: De nieuwe methode gewogen opsomming van tijdreeksmodellen door middel van een S-curve. De metingen worden aanzienlijk beter gemodelleerd. Rechts:
Twee tijdreeksmodellen overeenkomend met de begin- en eindtoestand worden opgesomd en gewogen door
middel van een S vormige curve met waarden tussen 0 en 1. Het omslagpunt in het grondwaterregime is
duidelijk zichtbaar (Obergfell e.a., 2019).

Na de presentatie van Christophe werd tijdens de wandeling terug naar de auto's
nog nagepraat over de komende discussiemiddag, die zal gaan over de statistiek en uitgangspunten voor de ruiscomponent bij tijdreeksmodelering. Tot slot
werd besloten dat, zodra we weer een fysieke discussiemiddag kunnen organiseren, een gedegen bijeenkomst gehouden zal worden, waarna we pas naar
buiten komen als er witte ruis is.
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