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Samenvatting
In dit project is een inventarisatie uitgevoerd van meet- en monitoringstechnieken die gebruikt
kunnen worden voor het bepalen van (veranderingen in) de grondwaterstroomsnelheid en richting. De inventarisatie is gedaan op basis van literatuuronderzoek. Daarnaast is er een
behoeftepeiling uitgevoerd door middel van individuele gesprekken met experts en gebruikers.
De koppeling tussen de toepassingsgebieden, die uit de behoeftepeiling naar voren kwam, en
de beschikbare technieken heeft nog niet kunnen plaatsvinden. De behoefte binnen de
toepassingen is bekend. De beschikbare technieken zijn ook bekend alleen is er nog
onvoldoende inzicht in het TRL-niveau. Dit maakt dat het nog niet duidelijk is met welke
techniek(en) getest kan worden en dientengevolge dus ook nog niet vastgesteld kan worden
hoe er getest moet worden en waar deze testen zich dan op moeten richten. Dit zou
onderzocht kunnen in een vervolg op deze inventarisatie.
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1
1.1

Inleiding
Achtergrond
Nederland staat voor grote opgaven op het gebied van klimaat, (zoet) water en ruimtelijke
inrichting. De bodem en ondergrond, waarvan het gebruik intensiveert, spelen in deze opgave een
betekenisvolle rol, zowel om uitdagingen te voorkomen als het oplossen ervan. Kennis van het
bodem-water-sediment-systeem is nodig om de hiervoor genoemde opgaven het hoofd te kunnen
bieden.
De transitie van het bodembeleid krijgt steeds meer invulling. Er treedt een verschuiving op van
saneren naar duurzaam beheer en benutten van de ondergrond en de relatie daarvan met de
(bovengrondse) functies. Met de komst van de Omgevingswet en de aanvullingswet en het –
besluit bodem in 2021 wordt dit nog versterkt. Bodem en ondergrond zijn bovendien belangrijk
voor het beheer van de netwerken van RWS als drager van wegen, dijken en kunstwerken, als
onderdeel van het hoofdwatersysteem en als leverancier van ecosysteemdiensten en natuurlijk
kapitaal op het areaal. De drie rode lijnen in het kavel zijn:
•
•
•

Bijdrage Bodem en Ondergrond aan maatschappelijke opgaven (zoals Energietransitie,
klimaatverandering, voldoende en schoon grondwater)
Beheersing onverwachte gebeurtenissen (beheersen (financiële) risico’s, vrijkomende
bouwgrondstoffen, etc.)
Bijdrage Bodem en Ondergrond aan impuls Circulaire Economie (incl. natuurlijk kapitaal
en energietransitie)

De in dit kavel te ontwikkelen kennis is gericht op het identificeren van risico's, het beheersen
daarvan maar vooral ook het benutten van kansen om bij te dragen aan verduurzaming van de
RWS-netwerken en leefomgeving.
Het project behelst het verkennen en beschikbaar maken van kennis op het gebied van het meten
van grondwaterstroomsnelheden en richtingen. Deze kennis wordt zo toepasbaar bij
verkenningen, planontwikkeling en vooral bij uitvoering. Door de verkregen kennis wordt de
risicobeheersing van grondwater gerelateerd falen vooraf groter. Dit leidt tot verlaging van de
kosten en verkorting van de doorlooptijd van projecten. Het project draagt vooral bij aan de rode
lijnen ‘Bodem en Ondergrond voor maatschappelijke opgaven’ en ‘Beheersing onverwachte
gebeurtenissen’.
Conventionele methoden die RWS toepast zijn veelal gebaseerd op stijghoogte- of
grondwaterstandsmetingen in combinatie met modellen en (aangenomen) doorlatendheden.
Deze aanpak heeft om diverse redenen belangrijke nadelen. In dit project wordt de meerwaarde
van het direct meten van de grondwaterstroming geëvalueerd, in vergelijking met het plaatsen van
peilbuizen (incl. bemonstering & analyse) waarmee de grondwaterstroming indirect wordt
berekend, uitgaande van een bepaalde doorlatendheid.
Voorafgaande aan de gesprekken tussen Deltares en RWS zijn vijf potentiele
toepassingsgebieden gedefinieerd te weten:
• Monitoren van ”geforceerde grondwaterstroming” o.a. bemaling (A)
• Monitoren van ‘natuurlijke grondwaterstroming’ i.r.t. IBC werken/verontreinigingen (B)
• Monitoren van dijkveiligheid i.r.t. piping (C)
• Ondergrondse constructies i.v.m. opstuwing van grondwater (D)
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•

Grondwatermodellen (lokaal > landelijk) ijken of kalibreren (E).

1.2

Doel en methoden
De doelstelling van dit project is om een inventarisatie en evaluatie te maken van meet- en
monitoringstechnieken die gebruikt kunnen worden voor het bepalen van (veranderingen in) de
grondwaterstroomsnelheid en -richting. Dit moet leiden tot meer functionaliteit en inzicht in
optredende bodem en waterprocessen en leidt tot meer veiligheid.
De inventarisatie is gedaan op basis van literatuuronderzoek en gesprekken met experts en
gebruikers. Het organiseren van een stakeholders bijeenkomst, zoals in het Plan van Aanpak
(PvA) beschreven is, is niet uitgevoerd. In goed overleg tussen RWS en Deltares is gezamenlijk
besloten om deze te vervangen door individuele interviews. Een workshop wordt als onvoldoende
informatief bestempeld en is daarom vervangen door een persoonlijke benadering van diverse
relevante spelers om de potentiele wensen en behoeften voor de verschillende toepassingen te
kunnen inventariseren.

1.3

Afbakening
De opdracht richt zich op het inventariseren van de behoefte aan de hand van aansprekende
projecten en/of toepassingen binnen RWS (en deels daarbuiten), die met de grondwater
problematiek te maken hebben. Daarnaast is er een inventarisatie van de beschikbare
meetmethoden. Uiteindelijk wordt een match gezocht tussen probleem-project-methode.
Hoewel uitwerking van een pilot geen onderdeel is van deze opdracht, is het uiteindelijke doel,
een pilot onder te brengen in een of meerdere relevante projecten. Dit geeft betrokkenheid en
bekendheid bij de gebruikers.

1.4

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt de methode van onderzoek uitgewerkt. In hoofdstuk 3 zijn de
toepassingsgebieden gedefinieerd. De interviews met de stakeholders zijn beschreven in
hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 staan de conclusies van de stakeholder gesprekken. In hoofdstuk 6 is
een inventarisatie van de beschikbare meettechnieken gemaakt. In hoofdstuk 7 wordt in gegaan
op de bruikbaarheid van de technieken. Het combineren van de methoden met een toepassing
wordt in hoofdstuk 8 beschreven. Tenslotte worden in hoofdstuk 9 de conclusies getrokken en de
aanbevelingen gedaan.
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2 Methode van onderzoek
De methode van onderzoek beslaat een tweetal sporen. Te weten de inventarisatie van
bestaande meettechnieken en de behoefte van stakeholders voor het bepalen van de
grondwaterstromingssnelheid en richting in de genoemde toepassingsgebieden (H1.1).
2.1

Analyses

Uit de uit te voeren analyses komen een aantal potentiele technieken, respectievelijk potentiele
toepassingen naar voren. Uiteindelijk zal dit moeten uitmonden in een match tussen probleem
en (technische) oplossing. Daarbij wordt een inschatting gemaakt van het TRL-niveau van de
technieken (zie bijlage C) en hoeverre deze techniek ‘’eenvoudig toepasbaar’’ is. De term
’eenvoudig toepasbaar’ kan verschillen per toepassingsgebied.
2.2

Fasering

In dit project is met een beperkt budget getracht de eerste fase van dit onderzoek vast te
leggen, namelijk de inventarisatie van geschikte technieken en toepassingen.
Uiteindelijk zal het onderzoek moeten leiden naar een voldoende goed inzicht in de werkelijke
potentie van een of meerdere technieken bij een specifiek toepassingsgebied. Afhankelijk van
het huidige TRL-niveau wordt er ook gekeken naar de nut en noodzaak van de ontwikkeling
van meettechnieken naar een hoger TRL-niveau. Dit ontwikkelspoor loopt langs drie lijnen:
•
Interviews stakeholders
•
Literatuuronderzoek technieken
•
Toepassing in projecten
De hoofdvraag is: wat is een juiste route om kansrijke meettechnieken door te ontwikkelen naar een
hoger TRL-niveau. Dit hogere TRL-niveau heeft alleen zin als daardoor de toepasbaarheid vergroot
wordt. Stakeholder interviews bijvoorbeeld, kunnen daar dan ook een heel belangrijke rol spelen in
het achterhalen van de juiste route om op een hoger TRL-niveau te komen. Voor wat betreft het
literatuuronderzoek, deze zal aangevuld moeten worden met informatie afkomstig van de fabrikant
en/of gebruiker van de techniek. Een literatuurstudie is een mooie eerste aanzet, maar geeft veelal
onvoldoende inzicht wat de werkelijke stand der techniek is. Zo zal de relatie tussen een gemeten
parameter en de gewenste parameter (grondwaterstroomsnelheid of richting) niet altijd eenvoudig
te leggen zijn.
Bovenstaande zaken zullen in dit rapport niet uitvoerig beschreven worden, maar dienen in een
vervolgtraject gefaseerd behandeld te worden. Het is wel goed om de focus te houden op wat het
uiteindelijke
doel
is:
een
eenvoudige
en
betrouwbare
meettechniek
voor
grondwaterstromingssnelheid en/of -richting te bepalen.
Er wordt ook nadrukkelijk niet gefocust op het ontwikkelen van een volledig nieuwe techniek, maar
gekeken naar methodieken die inzetbaar zijn of met een op voorhand in te schatten inspanning
inzetbaar gemaakt kunnen worden.
2.3

Technology Readiness Levels
De innovatie moet relatief eenvoudig in te passen zijn in de werkprocessen. Potentieel voordeel bij
het beschikbaar krijgen van deze technologie is een hogere veiligheid, lagere risico’s en kosten
ten opzichte van de huidige situatie. De verkenning van de meettechnieken beperkt zich tot de
volgende toepassingsgebieden:
• Monitoren van ‘geforceerde grondwaterstroming’ bv door een bemaling
(A)
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•
•
•
•

Monitoren van ‘natuurlijke grondwaterstroming’ i.r.t. IBC werken
Monitoren van dijkveiligheid i.r.t. piping
Ondergrondse constructies (o.a. tunnels) in relatie tot opstuwing van grondwater
Kalibreren/ijken van grondwatermodellen (lokaal > regionaal > landelijk)

(B)
(C)
(D)
(E)

De hoeveelheid, op veldschaal inzetbare bewezen technieken, is beperkt. Er wordt daarom ook
rekening gehouden dat ook een aantal niet bewezen technieken worden meegenomen in de
analyse. Voor wat het gros van de technieken betreft zal echter gefocust worden op Technology
Readiness Level (TRL)-niveaus vanaf TRL4. In Tabel 2.1 zijn de verschillende TRL-niveaus
weergegeven. In bijlage C is een uitgebreide omschrijving van de TRL-niveaus te vinden.
TRL1: Basisprincipes van de benodigde technologieën zijn bekend
TRL2: Het technologisch concept van de sleutelcomponenten is geformuleerd
TRL3: Het technologisch concept van sleutelcomponenten is experimenteel aangetoond
TRL4: De technologie van alle sleutelcomponenten werkt onder laboratoriumcondities
TRL5: De voor het prototype benodigde technologieën werken onder relevante omstandigheden
TRL6: Een prototype werkt onder relevante omstandigheden
TRL7: Een prototype kan getest worden onder operationele omstandigheden
TRL8: Het systeem is getest en gevalideerd onder de operationele omstandigheden
TRL9: Klaar voor toepassing
Tabel 2.1

Overzicht van TRL-niveaus, conform de definitie van RWS

Binnen Rijkswaterstaat wordt er naast de bestaande Technology Readiness Level (TRL) ook
gebruik gemaakt van het Stakeholder Readiness Level (SRL). TRL geeft aan hoever de technische
ontwikkeling van een innovatie is. Bij SRL staat de vraag centraal in hoeverre de organisatie en
omgeving klaar zijn voor de innovatie. De SRL-methode omvat een vragenlijst die is opgebouwd uit
meerdere componenten: waarde, draagvlak, kosten, inpasbaarheid en risico’s. De ontwikkeling van
het meten van grondwaterstroomsnelheid en/of richting is nog niet zodanig ver dat al rekening
gehouden moet worden met de SRL. Dit komt wel om de hoek kijken als er sprake wordt van een
lab test of pilot. Dit valt echter niet binnen de scope van dit rapport.
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3 Toepassingsgebieden
Om een beeld te hebben van de potentiele behoefte om grondwaterstroming en richting te meten
is een inventarisatie gedaan van projecten die binnen RWS lopen, gaan lopen of al zijn afgerond.
Met nadruk dient gezegd te worden dat dit dus geen compleet overzicht van projecten met
(potentiele) grondwater issues.
Er is vooral gekeken naar het aspect van grondwaterstroming en -stromingsrichting waar de
interesse van het KPP-project naar uitgaat. Dit betreft zowel:
• Grondwater kwantiteit: veranderingen in grootte van de stroming en veranderingen in de
stromingsrichting.
• Grondwaterkwaliteit: bv mobiel worden van aanwezige grondwaterverontreiniging door
een bemaling, of het ongewenst beïnvloeden van de stroming bij bijvoorbeeld WKO’s.
De genoemde voorbeeldprojecten zijn relevant vanwege (een van de) vijf mogelijke
toepassingsgebieden. Overigens was de lijst met potentiele projecten in eerste instantie veel
langer, maar is het niet altijd wenselijk om (politiek) gevoelige projecten te analyseren en in deze
lijst op te nemen. Het al dan niet willen of kunnen meten van grondwaterstroming en/of richting
kan ook afhangen van (politieke) keuzes die buiten de scope van dit project vallen. In toekomstige
(pilot) project(en) zal dit aspect mogelijk wel aan de orde komen.
Er is een grove indeling gemaakt van type projecten waar de grondwaterstroming ons inziens,
naast het gebruik van peilbuizen of waterspanningsmeters, een meerwaarde heeft.
De voor dit onderzoek gedefinieerde toepassingsgebieden zijn:
A. Geforceerde grondwaterstroming (bemaling, weerstand verlagen, peil opp.water verhogen)
Denk aan een verdiepte ligging van een weg door stedelijk gebied waardoor opstuwing
optreedt van de grondwaterstroming en vernatting of verdroging aan weerszijden. Of dat door
de bemaling een extra stroming optreedt, waardoor verontreinigd grondwater mobiel wordt.
Het bevoegd gezag is geïnteresseerd in grondwaterstroming, risico’s en beheersmaatregelen.
B. Natuurlijke grondwaterstroming : monitoren van verspreiding van verontreinigd grondwater
Denk bijvoorbeeld aan een IBC werk waar bouwmaterialen (bv TGG, AEC bodemas) +
verontreinigingen uitlogen naar het grondwater. Van belang is te weten hoe snel het
grondwater stroomt en in welke richting, en welke risico’s en beheersmaatregelen te nemen.
C. Dijkveiligheid en piping (zandmeevoerende wellen)
Denk bijvoorbeeld aan primaire/regionale keringen langs grote rivieren en kanalen waar piping
kan optreden en zandmeevoerende wellen kunnen voorkomen. Door het meten van de
grondwaterstroming op verschillende plekken onder de dijk krijgen we een beter inzicht in het
ontstaan van piping. Maar vooral ook een eerste inzicht in het al dan niet in- of uittreden van
water en waar dat vandaan komt. Dat zegt indicatief al iets over de kans op optreden van
piping.
D. Ondergrondse constructies (verdiepte wegen, tunnels, parkeergarages)
Dit geeft opstuwing grondwater en mogelijke effecten in de omgeving (vernatting/verdroging).
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E. Grondwatermodellen (kalibreren, valideren)
Er zijn diverse voorbeelden van (landelijke en regionale) grondwatermodellen die nu door
metingen van grondwater (grondwaterstand + analyses < > peilbuizen) worden gekalibreerd.
Het is een meerwaarde als deze metingen worden uitgebreid met grondwaterstroming.
RWS heeft veel projecten waar het grondwater een belangrijke component is. Veelal wordt met
peilbuizen de grondwaterfluctuaties gemonitord. Hieronder zijn een paar voorbeelden van
grondwaterprojecten omschreven waar de beschikbaarheid van informatie over grondwatersnelheid
en/of richting zeer wenselijk is.
1. Twentekanalen: verruiming. Dit project gaat in 2021 in uitvoering: hier speelt vooral de
monitoring van geforceerde grondwaterstroming: hier speelt géén grondwaterverontreiniging.
In een proefproject heeft het Nederlandse bedrijf AquaVector met hun systeem een aanzet
gegeven om de grondwater stroming en richting te bepalen met behulp van de warmtepuls
techniek (zie Figuur 5 in bijlage D)
2. Nieuwe sluis Terneuzen: Hier speelt kwel en grondwaterstroming/richting een rol. Ook met
name zoute/brakke omgeving en risico’s op vernatting in Terneuzen. Wordt veel aan
monitoring met peilbuizen gedaan, maar wellicht kan grondwaterstroming hier iets aan
toevoegen.
3. Sluis Eefde: Het grootste probleem is kwel naar de omgeving en achterloops van het
sluiscomplex. Zowel grondwaterstand als grondwaterstromingsrichting is van belang.
4. Kwel Amsterdam-Rijnkanaal: Aan weerszijden van het ARK ligt een lager gelegen
veenweidegebied met opbarsten van het veenpakket. Waarschijnlijk door droogvallen van het
veen, waardoor minder tegendruk ontstaat. Vaststellen hoe de grondwaterstroming dwars op
het kanaal is, zodat de stromingsrichting bepaald kan worden om de juiste maatregelen te
nemen.
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4 Gesprekken met stakeholders
- vragen als wat is de meerwaarde van grondwaterstroming ten opzichte van peilbuizen
- wat vinden de stakeholders belangrijk ten aanzien van criteria en toepassingsgebieden
4.1

Informatie inwinnen
Om een beeld te kunnen vormen van de behoefte om grondwaterstroming en richting direct te
kunnen meten heeft Deltares in samenwerking met RWS in de maanden september, oktober en
november 2019 in totaal 16 interviews afgenomen. Het merendeel bij RWS stakeholders zoals
afgesproken binnen dit project. Een paar interviews zijn gevoerd met personen van buiten RWS
die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met grondwaterstromingsvraagstukken. De
complete lijst van geïnterviewden (geanonimiseerd) is weergegeven in Tabel 4-1.
Oorspronkelijk was het de bedoeling om een stakeholdersbijeenkomst te houden, conform de
beschrijving in het Plan van Aanpak. Na ruggenspraak met RWS is besloten om een
interviewronde op te starten. Dit omdat de verwachting van zowel RWS als Deltares is dat een
meer individuele en persoonlijke benadering effectiever is. Hierdoor is de verwachting dat er ook
meer informatie loskomt. Ten behoeve van de efficiënte van de interviews is er voorafgaande aan
een gepland interview een uitnodigingsbrief gestuurd met de nodige informatie. Deze brief is te
vinden in bijlage A.
Tabel 4-1 Lijst met geïnterviewden (geanonimiseerd) en de relatie met een of meerdere gedefinieerde (A t/m E)
toepassingsgebieden

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Totaal

4.2

Stakeholders
Organisatie
RWS WVL
RWS WVL
RWS WVL
Acacia Water
RWS WVL
RWS WVL
RWS GPO
RWS WVL
RWS GPO
TNO
HWBP
RWS WVL
RWS WVL
WSRL
RWS GPO
Deltares

A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10

Toepassingsgebieden
B
C
D
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8
5
8

E

X
X

X
X

X
5

Vragenlijstje
Voorafgaand aan de interviewronde is een lijst met vragen opgesteld als handleiding voor het
interview. Uiteraard was dit niet in steen gegoten en kon worden afgeweken van de vragenlijst, als
daar aanleiding voor was.

Meettechnieken Grondwaterstromingssnelheid- en richting

7

11203690-010-BGS-0001, 23 september 2019, definitief

In bijlage B is de vooraf opgestelde vragenlijst weergegeven. Gedurende de interviewronde is de
vragenlijst waar nodig op enkele punten aangescherpt en aangevuld. Dit heeft geen invloed op het
verloop van de interviews, maar diende als verbeterde handreiking voor de interviewer.
4.3

Resultaten stakeholders interviews.
De verslaglegging van de individuele interviews is in dit rapport opgenomen in bijlage E. In verband
met de privacywetgeving zijn de verslagen geanonimiseerd. Uiteraard worden er wel conclusies
getrokken uit de gezamenlijke interview verslagen.

Meettechnieken Grondwaterstromingssnelheid- en richting

8

11203690-010-BGS-0001, 23 september 2019, definitief

5 Conclusies van de stakeholder interviews
Alle 16 interviews zijn geanalyseerd. Per toepassingsgebied (A t/m E) is er een conclusie
geformuleerd wat betreft het nut en de noodzaak met betrekking tot de meerwaarde van het meten
van grondwaterstroming. Daar waar aanleiding is voor meer detail is dat meegenomen in de
conclusies.

5.1

Meten van grondwaterstroming > nut & noodzaak en meerwaarde
Toepassing A
(Geforceerde grondwaterstroming door een ingreep (bemaling, baggeren, peilverhoging))
De meeste respondenten geven aan dat hier sprake is van een meerwaarde van deze metingen in
een breed toepassingsgebied (onderzoek & uitvoering) ten aanzien van infra-projecten (sluizen,
bouwkuipen, kanalen, wegen etc.) en maatschappelijke vraagstukken (verdroging, verzilting,
vermesting). Het geeft met andere woorden meer inzicht in de effecten van ingrepen op het
grondwatersysteem.
Toepassing B
(Natuurlijke grondwaterstroming in combinatie met verontreiniging, verzilting, vermesting)
In deze toepassing is niet vanzelf sprake van een meerwaarde. Dit is afhankelijk van de vraag en
behoefte. Indien sprake is van een urgent maatschappelijk probleem dan ziet men een
meerwaarde voor grondwaterstroming (snelheid, maar zeker ook de richting). Als die urgentie er
niet is, voldoet de huidige methode van het meten met peilbuizen. Draagvlak krijgen voor een
innovatieve meetmethode, om deze daadwerkelijk in te zetten in de praktijk lijkt wel een issue.
Toepassing C
(Piping)
Bij piping gaat het niet zozeer om het meten van grondwaterstroming ‘an sich’, maar vooral: wat is
de doorlatendheid van het zand onder de dijk. En vooral: hoe die heel lokaal verandert. Dan is het
mooi als je de grondwaterstroming meet, maar dat is niet voldoende om het piping proces met
terugschrijdende erosie onder de dijk goed te kunnen monitoren. Daarvoor zijn dus extra metingen
nodig. Ook controle van de stromingsrichting is van belang voor een eerste indicatieve

inschatting van het risico.
Toepassing D
(Ondergrondse constructies > opstuwing van grondwater)
Deze toepassing ligt in het verlengde van toepassing A: de meeste respondenten geven aan dat
hier sprake is van een meerwaarde. Sommige respondenten zien metingen van de
grondwaterstroming echter niet als een taak voor RWS maar eerder voor een waterschap,
gemeente of provincie.
Toepassing E
(IJken/kalibreren van grondwatermodellen (landelijke, regionale, lokale schaal)
De meeste respondenten geven aan dat sprake is van een meerwaarde, omdat in de modellen
diverse aannames worden gedaan met betrekking tot stroming (en doorlatendheden). Stroming
wordt nu rechtstreeks gemeten. Bij de keuze van de meetmethode is het schaalniveau van belang
in relatie tot de schaal van het grondwatermodel. Het is echter niet altijd duidelijk waar de gelden
van dan moeten komen om deze metingen uit te voeren. Er is niet altijd een direct project belang.
Het kan voor de modellen (op langere termijn) een significante verbetering opleveren, waar het
binnen het project weinig of geen zichtbare (korte termijn) meerwaarde oplevert.
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5.2

Stakeholder criteria
Door de respondenten genoemde criteria die van belang zijn bij de keuze van de meettechniek:
Eenvoudig en praktisch toepasbaar
Schaalniveau van de meting (in relatie tot schaal van het grondwatermodel)
Kosten
Betrouwbaar & nauwkeurig
Robuust (ook op langere termijn goed blijven werken).
In tabel Tabel 7-2 wordt de bruikbaarheid gedefinieerd door met name het criterium ‘’Eenvoudig
en praktisch toepasbaar’’
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6 Inventarisatie van beschikbare meettechnieken
In dit hoofdstuk worden de verschillende meetmethoden en tevens de geschikte apparatuur voor
grondwaterstroming en richting beschreven. Er is een uitgebreide literatuurstudie uitgevoerd
waarbij getracht is een zo compleet mogelijke lijst van potentiele technieken samen te stellen.
Daarnaast is er ook bij één fabrikant/gebruiker van apparatuur informatie ingewonnen tijdens een
bedrijfspresentatie georganiseerd door RWS.
Om een en ander leesbaar te houden zijn de beschrijvingen van de diverse technieken in Bijlage
D bij elkaar gezet. In dit hoofdstuk wordt meer gefocust op de bevindingen: zijn er technieken die,
op basis van de informatie die openbaar beschikbaar is, meer kans maken dan een andere.
Het resultaat van deze exercitie is dat een beter inzicht is in de range aan potentieel beschikbare
technieken. Een uiteindelijke beoordeling kan pas plaatsvinden zodra meer informatie van
fabrikant en/of gebruiker is verkregen (bv. nauwkeurigheden, vertaling naar snelheid en richting en
kosten). Deze informatie kwam niet naar boven tijdens de literatuurstudie. Zodra daar een
compleet beeld van is kan pas een keuze gemaakt worden voor een of meerder technieken die in
een toepassingsgebied, voortkomend uit de analyse van de interviews, gekoppeld kunnen
worden.
Er is geen standaardmethode voor het meten van de grondwaterstroomsnelheid en richting. De
grondwatersnelheid kan direct en indirect worden gemeten. Indirect betekent dat niet de
grondwatersnelheid en/of richting zelf wordt gemeten, maar een parameter die kan dienen als een
proxy voor de grondwatersnelheid. De meeste beschikbare technieken zijn gebaseerd op tracer
technologie: injectie van materiaal (bijvoorbeeld zout) of het opwarmen van het grondwater.
Het is van belang om een eenvoudig toepasbare en betrouwbare techniek in te zetten. Een
methode waar de stakeholders vertrouwen in hebben. Eenvoudig toepasbaar omdat het in
(bestaande) projecten een meerwaarde moet hebben.
In Tabel 7-1 zijn de technieken samengebracht en zijn er kenmerkende zaken genoemd. De
meeste methoden hebben betrekking op horizontale grondwaterstroming. In bijlage D staan alle
methoden meer uitgebreid beschreven. De informatie is afkomstig van literatuuronderzoek. Dit
heeft als nadeel dat niet alle gewenste informatie boven tafel komt en dat er dus geen
eindconclusie gegeven kan worden. De tabel met de bevindingen (Tabel 7-2) geeft een eerste
aanzet tot het selecteren van de meest geschikte methode(n). In de tabel is een beoordeling van
de potentiele technieken gegeven in termen van “”bruikbaarheid” binnen de vijf gedefinieerde
toepassingsgebieden. Dit alles op basis van beschikbare kennis en ‘’Expert Judgement”.
Zoals aangegeven is er een bedrijfspresentatie georganiseerd door RWS, waarbij ons een kijkje in
de keuken gegund werd. De firma AquaVector heeft met behulp van de heat-pulse techniek de
grondwater stroming bij het Twente kanaal geanalyseerd. Uit deze presentatie volgt bijvoorbeeld
dat het vertalen van de gemeten parameter (transport van de heat pulse) niet eenvoudig te
vertalen is naar een daadwerkelijk stroomsnelheid en richting. De verwachting is dat deze
vertaling ook voor de andere potentiele meetsystemen een uitdaging blijft.
Hieronder een aantal criteria waarop elke potentiele methode zou moeten worden getoetst:
• Eenvoudige en praktische toepassing
• Bereik van meetbare grondwatersnelheden
• Vermogen om de stromingsrichting te bepalen
• Nauwkeurigheid
• Kosten
• Continue monitoring versus enkele metingen
• Plaatsing van het instrument (binnen of buiten het boorgat, op de grond of begraven in de
grond)
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7 Bruikbaarheid van de potentiele technieken
In Tabel 7-1 zijn in samenvatting alle uit de literatuurstudie naar voren gekomen technieken
weergegeven. Tabel 7-1 dient als leidraad, met in Tabel 7-2 de afzonderlijke interpretatiestap in
termen van bruikbaarheid, met de aantekening dat het advies nog niet volledig kan zijn omdat
informatie (van fabrikant en/of gebruiker) mist. Een fabrikant zal op internet nu eenmaal de zaken
rooskleuriger (kunnen) voorstellen dan dat het in werkelijkheid is.
Kijkend naar de criteria, is er minstens één methode die onmiddellijk af valt: de thermal pulse flow
meter. Niet om de tracer techniek, die veelvuldig voorkomt, maar om de toepassing: de techniek
wordt gebruikt om de verticale stroomsnelheid in een boorgat te meten. Dat is een nuttig doel,
maar heeft in dit geval weinig te maken met het meten van grondwater stroming.
Een paar anderen technieken valt af omdat deze te complex of niet robuust zijn. Houd er echter
rekening mee dat de mening voornamelijk is gebaseerd op informatie over wat openbaar
beschikbaar is. Er is geen discussie geweest met de fabrikant of gebruiker behalve het
Nederlandse bedrijf AquaVector. Informatie verzameld van de gebruikers zou zeker een hoge
prioriteit moeten hebben in een vervolg op dit project.
Het is daarom niet zinvol om voor alle genoemde technieken een TRL-niveau in te stellen op basis
van de huidige kennis. Een eerste zeer globale inschatting is dat het TRL niveau ongeveer
varieert tussen TRL4 en TRL7, maar nuances zijn nog niet beschikbaar.
Tabel 7-1 Samenvatting van beschikbare technieken
instrument

Instrument

Flow type measured

Monit

placement

Range of

Measures flow

oring

Cost

measurable

direction

Capabi

velocities

Applications

lity
Thermal

Within borehole, at

Vertical flow within

pulse

the point where

borehole.

flowmeter

groundwater flow

Yes

?

0.001

Yes (3-dimensional)

− 0.1 𝑚/𝑠
Uncertainty: ±15%

velocity is to be

Uncertainty:

measured.

±25%

•

Borehole can be in:
•
fractured
-rock
aquifers
•
Wells in
unconsol
idated
sand and
gravel
aquifers
Colloidal
Borescope
(CB)

Within borehole.

•

•

Horizontal flow

Yes (thousands

within borehole.

of data point

?

10−4 − 3

Yes (horizontal)

•

∗ 10−2 𝑚/𝑠

per minute for
hours of
measurements)
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rate
measurem
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Design well
completion
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used to
prevent
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Monitor
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water
chemistry
Monitoring
tool at
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characteriz
ations and
confirming
subsurface
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contamina
nt paths
Groundwater

Within borehole

Horizontal flow within

Unclea

Laser

(source must be

borehole.

r

Velocimeter

placed below the

(GLV)

water table) with

?

From book:

Yes (3-dimensional)

No papers found.

10−7 − 3
∗ 10−4 𝑚/𝑠

minimum diameters

From paper:

of 10cm.

10−5 −
10−2 𝑚/𝑠,
with
uncertainty
of: ±8%

Horizontal

Within borehole,

Heat Pulse

although book says

Flowmeter

it should be inside a

(HHPF)

saturated porous

Horizontal flow within

Unclea

borehole.

r

Horizontal flow within

Unclea

borehole.

r

?

10−7 − 3

Yes (horizontal)

•

Yes (3-dimensional)

•

−4

∗ 10 𝑚/𝑠

medium.
Rotary

Within borehole.

Device Probe

?

10−4
− 10−3 𝑚/𝑠

(RDP)

Uncertainty:
Mean sq. error: 1.3°

Localizatio
n and
quantificati
on of inand outflow along
borehole
profiles.
Measuring
groundwat
er velocity
in recharge
zones

St. dev.: 0.9°
In Situ

In aquifer (must be

Flow velocity (all

Yes

Instr

Velocity

Permeable

buried and in direct

components)

(can

ume

measurement

Flow Sensor

contact with the

be

nts

: average

(ISPFS)

porous medium)

conne

cann

velocity in a

cted

ot be

cubic meter

to

reco

around the

remot

vere

sensor.

e data

d at

Range:

acquisi

the

5

tion

end

∗ 10−8

syste

of

− 10−5 𝑚/𝑠

m for

the

long

meas

term

urem

monit

ent

•

Yes (3-dimensional)

oring)

Point

In aquifer

Flow velocity (all components

Unclea

Velocity

(unconsolidated

not sure)

r

Probe (PVP)

media such as sand)

•

?
5.8
∗ 10−7
− 1.13−5 𝑚/𝑠
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•
Not
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•
Installation
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Uncertainty:
±9%

AquaVector

Point-scale

Flow velocity

Yes

By

Yes, resolved within

measurements in

performing

bounds from -7° to

wells up to 50

repeated

35°

meters deep can be

measurement

performed.

s, potential

•

•

bias at low
flow rates can
be
suppressed.
•
Magnitude of
signal linearly

•

increases
with flow

•

rate.

iFlux

Yes

Yes

•

suggesting that
challenges exist
for the
deployment of
the instrument
in the field.
Supplement/vali
date
groundwater
models
Control of
underground
processes (e.g.
seasonal thermal
energy storage
systems,
groundwater
remediation)
Surface
water/groundwa
ter interaction
Monitoring
contaminant
movement
Dynamic
monitoring of
seepage and the
interaction
between fresh
and saline
groundwater in
saline areas
Monitor
dispersion of
groundwater
contamination
over a longer
period

•
Optic Fibre

Both in boreholes

Horizontal and vertical flow

Yes

Limits are

3-dimensional

Cables: DTS

and in aquifers.

velocity.

(meas

unclear

velocity can

(temperature

ureme

theoretically be

sensing)

nts up

derived, although

to

this is complicated

severa

by the fibre cable

l

configuration.

month
s)
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Tabel 7-2 Bruikbaarheid van technieken + bruikbaar; +/- potentieel bruikbaar; - niet bruikbaar voor gestelde criteria
in 5.2
nr

methode

richting

parameter

opmerkingen

1

Thermal pulse flowmeter

V

temperatuur puls

Vertikaal: Niet relevant

2

Colloidal Borescope

H

deeltjes beweging

CCD cameras,

doppler geluid

4

Groundwater Laser
H
Velocimeter
Acoustic Doppler velocimeter H
H

temperatuur puls

5

Horizontal Heat Pulse
Flowmeter
Rotary Device Probe

H

temperatuur puls

In Situ Permeable Flow
Sensor

3D

temperatuur puls

7
8

Point Velocity Probe

H

electrical conductivity

water with salt tracer

H/V

temperatuur puls

fibre optic sensor cable

9

Temperature Sensing, optic
fibre cables
iFlux

H

3

6

Sorbisense Fluxsampler

+/+

doppler geluid

+
aqua vector zelfde methode
+
flow door stroomsterkte
Robuust?
Sensor is permanently buried,
very low velocities

+/+/+

tracer tussen peilbuizen

10
11

bruikbaar

passive sampling
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8 Koppeling van technieken, stakeholders en toepassingen
Het resultaat van de literatuur studie en het stakeholders onderzoek levert een aantal conclusies op
die weergegeven zijn Tabel 8-1.
De terugkoppeling van wat er technisch mogelijk is en of dat uiteindelijk aansluit bij de wensen van
de stakeholders moet in een vervolgonderzoek worden vastgesteld. Hiervoor dient eerst de stand
van zaken van de techniek (welk TRL-niveau) zo goed als mogelijk te zijn bepaald. Het was niet
mogelijk om binnen het beperkte tijd en budget om de koppeling tussen techniek en toepassingen
eenduidig vast te leggen. Dit zal in een mogelijk vervolgproject nader moeten worden bepaald. De
specifieke behoeften voor het meten van grondwaterstroming en richting is immers uit de
stakeholder interviews naar voren gekomen.
Onderzocht:
1. Inventarisatie behoefte
stakeholders

2. In welke toepassingsgebieden zien
de stakeholders het nut van deze
technieken? (er zijn 5
toepassingsgebieden gedefinieerd)
3. Welke technieken zijn er om
grondwater te meten en hoe
worden die beoordeeld op
praktisch en eenvoudig?

Conclusie:
Er is behoefte aan betere
grondwatermonitoringstechnieken t.o.v.
peilbuismetingen. Een vervolgonderzoek ligt voor de
hand
In drie toepassingsgebieden is er interesse voor
betere technieken.
• Geforceerde stroming
• Ondergrondse constructies
• Modellen
Er bestaan technieken die nu op TRL4-7 zitten en
klaar zijn om te testen onder respectievelijk
labcondities of operationele omstandigheden.

Tabel 8-1: resultaat van stakeholders, technieken en toepassingsgebieden

In Figuur 8-1 is schematisch weergegeven hoe de koppeling gezien kan worden. Hierbij staat de
stakehoder centraal.De koppeling tussen de toepassingsgebieden en de beschikbare technieken
heeft nog niet kunnen plaatsvinden omdat de mogelijkheden van de toepassingen en de technieken
nog niet volledig is uitgekristalliseerd.

Figuur 8-1 Schematisatie van behoefte en mogelijkheden.

Meettechnieken Grondwaterstromingssnelheid- en richting

16

11203690-010-BGS-0001, 23 september 2019, definitief

9 Conclusies en aanbevelingen
9.1

Toepassingsgebieden
In het oorspronkelijke Plan van Aanpak stond een workshop geprogrammeerd. In overleg met
RWS is besloten om een interviewronde op te starten, omdat een meer individuele en persoonlijke
benadering effectiever is. Dit is ook naar voren gekomen in de vorm van uiteenlopende ervaringen
en de belichting van het vraagstuk. Hieronder per toepassing een conclusie op basis van de 16
interviews die hebben plaatsgevonden.
Toepassing A: Geforceerde grondwaterstroming door een ingreep (bemaling, baggeren,
peilverhoging)
De meeste respondenten geven aan dat hier sprake is van een meerwaarde van deze metingen in
breed toepassingsgebied (onderzoek & uitvoering) tav infra-projecten (sluizen, bouwkuipen,
kanalen, wegen etc) en maatschappelijke vraagstukken (verdroging, verzilting, vermesting). Het
geeft met andere woorden meer inzicht in de effecten van ingrepen op het grondwatersysteem.
Toepassing B: Natuurlijke gw-stroming in combinatie met verontreiniging, verzilting, vermesting
Vooral bij toepassing B is niet vanzelf sprake van een meerwaarde, dit is afhankelijk van de vraag
en behoefte. Indien sprake is van een urgent maatschappelijk probleem, dan ziet men een
meerwaarde voor grondwaterstroming (hoe snel, in welke richting etc). Als dat niet zo is, voldoet
de huidige methode van peilbuizen. Draagvlak krijgen voor een innovatieve meetmethode is wel
een issue.
Toepassing C: Piping
Bij piping gaat het niet zozeer om het meten van grondwaterstroming ‘an sich’, maar vooral de
doorlatendheid van het zand onder de dijk en hoe die heel lokaal verandert. Dan is het mooi als je
de grondwaterstroming meet, maar dat is niet voldoende om het piping proces met
terugschrijdende erosie onder de dijk goed te kunnen monitoren. Daarvoor zijn dus extra metingen
nodig. Ook controle van de stromingsrichting is van belang voor een eerste indicatieve

inschatting van het risico.
Toepassing D: Ondergrondse constructies > opstuwing van grondwater
Is hetzelfde verhaal als bij Toepassing A, de meeste respondenten geven aan dat hier sprake is
van een meerwaarde. Sommige respondenten zien metingen van de grondwaterstroming niet als
een taak voor RWS maar eerder voor een waterschap of gemeente of provincie.
Toepassing E: IJken/calibreren van grondwatermodellen (landelijke, regionale, lokale schaal)
De meeste respondenten geven aan dat sprake is van een meerwaarde, omdat in de modellen
diverse aannames worden gedaan mbt stroming (en doorlatendheden). Stroming wordt nu
rechtstreeks gemeten. Bij de keuze van de meetmethode is het schaalniveau van belang irt de
schaal van het grondwatermodel.
Samenvattend
• Voor toepassingsgebieden A, D en E is zondermeer sprake van een meerwaarde van
grondwaterstromingsmetingen, ten opzichte van het plaatsen van peilbuizen
• voor toepassingsgebied B is de meerwaarde sterk afhankelijk van de urgentie van het
probleem en daar aan gerelateerde milieurisico’s. Als er een meerwaarde is geeft het inzicht
in de actuele risico’s van de grondwaterverontreiniging. Indien er géén urgent probleem is,
dan voldoet de standaardmethode van plaatsen van peilbuizen en analyses
• voor toepassingsgebied C is alléén het meten van de grondwaterstroming onvoldoende om
het pipingproces te kunnen monitoren. Daarvoor zijn extra metingen nodig
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•

9.2

Relevante criteria die worden genoemd door stakeholders bij de keuze van de meettechniek
zijn: eenvoudig en praktisch toepasbaar, kosten, schaal van de meting, voldoende robuust,
betrouwbaar en nauwkeurig.

Technieken
Een uiteindelijke beoordeling van de 11 meettechnieken kan pas plaats vinden zodra meer
informatie van fabrikant en/of gebruiker is verkregen (nauwkeurigheden, vertaling naar snelheid
en richting en kosten). Deze informatie komt nu onvoldoende of niet naar voren bij het bestuderen
van de beschikbare literatuur over de technieken.
Houd er echter rekening mee dat de beoordeling voornamelijk is gebaseerd op informatie die
openbaar beschikbaar is. Er is geen discussie geweest met de fabrikant of gebruiker met
uitzondering van het Nederlandse bedrijf AquaVector. Informatie verzameld van de gebruikers zou
zeker een hoge prioriteit moeten hebben in een vervolg op dit project.
Samenvattend
•
De literatuurstudie is voornamelijk gebaseerd op informatie die openbaar beschikbaar is.
•
Om een volledige en betrouwbare indruk te krijgen dient onder andere contact gelegd te
worden met de fabrikant en/of gebruiker van een techniek.
•
Het meten van de verticale stroomsnelheid in boorgat, heeft weinig te maken met
grondwaterstroming. De techniek daarop gericht is als niet bruikbaar bestempeld,
•
Een tweetal technieken valt af omdat deze naar verwachting te complex of te
onnauwkeurig/onbetrouwbaar zijn.
•
Het is niet zinvol om op basis van de kennis van nu een TRL-niveau vast te stellen voor de
meettechnieken.

9.3

Aanbevelingen
•

•

•

•

De koppeling tussen de toepassingsgebieden en de beschikbare technieken heeft nog niet
kunnen plaatsvinden omdat de mogelijkheden van de technieken nog niet volledig is
uitgekristalliseerd. De terugkoppeling van wat er technisch mogelijk is en of dat uiteindelijk
aansluit bij de wensen van de stakeholders moet in een vervolgonderzoek worden
vastgesteld. Hiervoor dient eerst de stand van zaken van de techniek (welk TRL-niveau) zo
goed als mogelijk te zijn bepaald.
Nadat de techniek is vastgesteld dient de stakeholder aan te geven of de geselecteerde
techniek(en) voldoen aan de opgestelde criteria van een specifiek toepassingsgebied. Is dat
het geval dan kan een test worden opgestart. Is dat niet zo dan moet teruggekeken worden
naar de techniek, of er nog een (andere) techniek gekoppeld kan worden aan een
toepassingsgebied. Ten alle tijden staat de stakeholder in dit proces centraal.
De behoefte binnen de toepassingen is uit de interviews naar voren gekomen. De beschikbare
technieken zijn ook bekend alleen is er nog onvoldoende inzicht in het TRL-niveau. Dit maakt
dat nog uitgezocht moet worden met welke techniek(en) getest kan worden en dientengevolge
dus ook nog niet vastgesteld kan worden hoe er getest moet worden en waar deze testen zich
dan op moeten richten.
Voor grondwatermodellen zijn richting, snelheid en hoeveelheid van nut. Echter, voor
ondergrondse constructies is het voldoende om de verandering in tijd tijdig te kunnen
vaststellen. Voor de gedefinieerde toepassingsgebieden zijn dus ook andere gegevens nodig
en daarbij ook andere testen/ technieken. Dit moet vastgelegd worden.
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10 Referenties
Alle referenties zijn links naar een website. De links zijn voor het laatst geraadpleegd in November
2019.
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A Uitnodiging voor interview met achtergrondinformatie
Beste collega’s,
In de media komt steeds meer aandacht voor grondwater en diverse activiteiten in de ondergrond.
We weten van het grondwatersysteem in modelmatig opzicht al best veel, maar nog weinig van de
grondwaterstroming (snelheid en –richting) en hoe deze verandert door ingrepen in de fysieke
leefomgeving. Bijvoorbeeld de aanleg van wegen, sluizen, dijken, kanalen en tunnels. Dit geeft
een verandering in het grondwatersysteem, maar we weten nog niet hoe dat in de werkelijkheid
uitpakt en welke effecten. Door peilbuizen krijgen we beter inzicht in de grondwaterstanden, maar
hoe de stroming is, waar het naar toestroomt en welke omgevingseffecten blijft vaak onbekend.
In het kader van het Corporate Innovatieprogramma (CIP) heeft Rijkswaterstaat dit opgepakt.
Literatuuronderzoek
In september is door Deltares een literatuuronderzoek uitgevoerd, in nationaal en internationaal
verband. De resultaten hiervan gaan we combineren met de resultaten van de interviews.
Interviews
In de komende weken gaan we interviews afnemen ieder van vanuit zijn/haar netwerk, expertise
en vakgebied. De interviews zullen hoofdzakelijk op Utrecht Westraven worden gehouden. Mocht
dat niet uitkomen, dan zoeken we in overleg een oplossing. Victor Hopman zal hierin het voortouw
nemen en heeft veel ervaring in toepassing van meettechnieken. Ik zal ook bij de interviews
aanwezig zijn, deels als projectleider en deels als adviseur grondwater in uitvoeringsprojecten van
Rijkswaterstaat (wegen, kanalen, kunstwerken). Het interview zal ca. 1 uur duren.
Door deze interviews willen we interessante voorbeelden van projecten boven tafel zien te krijgen,
waar het meten van de grondwaterstroming echte meerwaarde heeft. En welke meettechnieken
hiervoor mogelijk geschikt kunnen zijn. Daar kan het literatuuronderzoek voor worden gebruikt.
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Doel van de interviews
Het nagaan of en welke behoefte er is bij Rijkswaterstaat en andere overheden voor het meten
van de grondwaterstroming in diverse projecten. Mocht blijken dat er voldoende behoefte is voor
deze metingen, dan gaan we in 2020 hiermee verder. Bv met het uittesten in een schaalproef.
Voorbeelden van type projecten: Indeling
We hebben een grove indeling gemaakt van type projecten waar de grondwaterstroming ons
inziens een meerwaarde heeft, naast het gebruik van peilbuizen of waterspanningsmeters.
Dat zijn de volgende type projecten:
A. Geforceerde grondwaterstroming (bemaling, weerstand verlagen, peil opp.water verhogen)
Denk aan een verdiepte ligging van een weg door stedelijk gebied waardoor opstuwing
optreedt van de grondwaterstroming en vernatting of verdroging aan weerszijden. Of dat door
de bemaling een extra stroming optreedt, waardoor verontreinigd grondwater mobiel wordt.
Het bevoegd gezag is geïnteresseerd in grondwaterstroming, risico’s en beheersmaatregelen.
B. Natuurlijke grondwaterstroming : monitoren van verspreiding van verontreinigd grondwater
Denk bijvoorbeeld aan een IBC werk waar bouwmaterialen (bv TGG, AEC bodemas) + verontr
uitlogen naar het grondwater. Van belang is te weten hoe snel het grondwater stroomt en in
welke richting, en welke risico’s en beheersmaatregelen te nemen.
C. Dijkveiligheid en piping (zandmeevoerende wellen)
Denk bijvoorbeeld aan primaire/regionale keringen langs grote rivieren en kanalen waar piping
kan optreden en zandmeevoerende wellen. Door het meten van de grondwaterstroming op
verschillende plekken onder de dijk krijgen we een beter inzicht in het ontstaan van piping.
D. Ondergrondse constructies (verdiepte wegen, tunnels, parkeergarages)
Dit geeft opstuwing grondwater en mogelijke effecten in de omgeving (vernatting/verdroging).
Grondwatermodellen (calibreren, valideren)
Er zijn diverse voorbeelden van (landelijke en regionale) grondwatermodellen die nu door
metingen van grondwater (gw-stand + analyses < > peilbuizen) worden gecalibreerd. Het is een
meerwaarde als deze metingen worden uitgebreid met grondwaterstroming.
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B Vragenlijst bij intervies
Waarom dit interview
In het kader van KPP-kennisontwikkeling van Rijkswaterstaat zijn wij aan het
inventariseren welke grondwaterstroomsnelheid- en richtingsmethode(n)
potentieel inzetbaar zijn, en zo ja in welke projecten (noem enkele voorbeelden).
Het doel is een inventarisatie en evaluatie van meet- en monitoringstechnieken
die gebruikt kunnen worden voor het bepalen van grondwaterstroomsnelheden en
-richtingen. Wat leidt tot meer functionaliteit en veiligheid. Hierbij zullen alleen
eenvoudige en praktisch toepasbare technieken worden beschouwd een literatuur
studie en interviews zijn belangrijke pijlers van dit onderzoek.
Inleidende vragen:
• Heeft u ervaring met dit soort metingen?
• Kent u zo’n type meting? Zo ja, in welk project toegepast?
• Heeft u een beeld bij grondwaterstroming en veranderingen als gevolg van
een ingreep door een project (zie ook groepen A, B, C, D, E)?
• Idee om per groep een schematische tekening erbij te doen, wat een
ingreep betekent voor de grondwaterstroming;
• Waarom zou je dat willen weten: wat is de meerwaarde tov GWST: welk
extra inzicht geeft je dat?
• Wat zou je willen meten van grondwaterstroming: bv. grootte maar ook
richting?
Welke meettechniek is daar nu al commercieel voorhanden, gezien het doel van
de monitoring en parameters, veldcondities, beschikbaar budget etc.
Gesprek adhv vragenlijst (van afwijken indien logisch)
1. Wat is uw functie binnen de organisatie?
2. Waar ligt uw mogelijke interesse voor grondwaterstroming en -richting?
3. Welke projecten bent u betrokken waar grondwaterstroming mogelijk een
issue is, of waar kennis van de grondwaterstroming beter inzicht geeft in wat
de effecten zijn van een ingreep (zie A, B, C, D, E)?
4. Hoe wordt er nu aan grondwater gemeten in de projecten (peilbuizen, anders
nl.), en is dat voldoende? Heeft u voorbeelden waar het mis gegaan is? En
zou metingen/monitoring dit voorkomen kunnen helpen
5. In hoeverre is er in uw werkveld/projecten behoefte aan meer insitu kennis
en inzicht over grondwaterstromingen de richting?
6. Hoe belangrijk is dat in een project? Is het cruciaal om te weten?
7. Welke stroomsnelheden zijn dan van belang? (specialisten)
8. Hoe nauwkeurig moet dit worden gemeten snelheid en richting?
9. Hoe lang zou u gemiddeld willen meten?
10. Wat mag het kosten (laag, midden, hoog)?
11. Is er ruimte om een onderzoeksfase in te passen in uw project
12. Wat is de meerwaarde van deze grondwaterstroming en -richting meting in
uw werkveld.
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C Technology Readiness Level

Technology Readiness Levels in the Department of Defense (DOD) and NASA (Source: DOD
(2006), Defense Acquisition Guidebook)
1. Basic principles observed and reported. Idee/ Basis principes vastgelegd
Lowest level of technology readiness. Scientific research begins to be translated into applied
research and development. Example might include paper studies of a technology's basic
properties.
2. Technology concept and/or application formulated Bedenken toepassingen
Invention begins. Once basic principles are observed, practical applications can be invented. The
application is speculative and there is no proof or detailed analysis to support the assumption.
Examples are still limited to paper studies.
3. Analytical and experimental critical function and/or characteristic proof of concept Concept
Ontwikkeling
Active research and development is initiated. This includes analytical studies and laboratory
studies to physically validate analytical predictions of separate elements of the technology.
Examples include components that are not yet integrated or representative.
4. Component and/or breadboard validation in laboratory environment Concept toets Basic
Technology components are integrated to establish that the pieces will work together. This is "low
fidelity" compared to the eventual system. Examples include integration of 'ad hoc' hardware in a
laboratory.
5. Component and/or breadboard validation in relevant environment Ontwikkeling Prototype
Fidelity of breadboard technology increases significantly. The basic Technology components are
integrated with reasonably realistic supporting elements so that the technology can be tested in a
simulated environment. Examples include 'high fidelity' laboratory integration of components.
6. System/subsystem model or prototype demonstration in a relevant environment
Prototype Representative model or prototype system, which is well beyond the breadboard tested
for TRL 5, is tested in a relevant environment. Represents a major step up in a technology's
demonstrated readiness. Examples include testing a prototype in a high fidelity laboratory
environment or in simulated operational environment.
7. System prototype demonstration in an operational environment
Prototype operationeel
Prototype near or at planned operational system. Represents a major step up from TRL 6,
requiring the demonstration of an actual system prototype in an operational environment, such as
in an aircraft, vehicle or space. Examples include testing the prototype in a test bed aircraft.
8. Actual system completed and 'flight qualified' through test and demonstration
Pre operationeel
Technology has been proven to work in its final form and under expected conditions. In almost all
cases, this TRL represents the end of true system development. Examples include developmental
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test and evaluation of the system in its intended weapon system to determine if it meets design
specifications.
9. Actual system 'flight proven' through successful mission operations
Operationeel
Actual application of the technology in its final form and under mission conditions, such as those
encountered in operational test and evaluation. In almost all cases, this is the end of the last "bug
fixing" aspects of true system development. Examples include using the system under operational
mission conditions.
10. Volledig operationeel/ Standaard Proven technology through successful mission operations in
many conditions exceeding the original test.
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D Inventarisatie van meettechnieken (in English)
Limitations of Direct Methods
Desirable condition of any measuring method is to disturb the surrounding environment being
monitored as little as possible. Among the direct methods, there are two groups with different
measuring set-up requirements:
One which requires placing the instrument inside an observation well, and another which requires
the installation of the instrument in close contact with the aquifer soil. In both cases, the theory
behind the method is disturbed, i.e. the flow passing the instrument is not always the aquifer
groundwater flow.
First group: of the observation well itself modifies the actual groundwater flow. Flow inside the well
usually follows an eddy, rather than a rectilinear flow pattern. For the instruments containing
screen slots, the positive and negative accelerations that water suffers when passing through
them contribute to turbulence inside the screen.
Second group: it is not possible to introduce the instrument in the place where the measurements
are to be carried out without some degree of alteration of the porous matrix during the installation.
Drilling procedures modify the characteristic of the soil where probes are placed, in some cases
consolidating the soil and in others increasing the porosity, which in turn can perturb the flow
around.
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Vertical flow in boreholes
In this case the flow direction is of no interest. One requirement is that the device must be in
contact with the water. In most applications of this category, the instrument is placed inside a
borehole for measuring pumping rates; to perform a measurement, the instrument must be
lowered to large depths. In terms of its robustness, the device must be able to withstand large
water pressures.
Velocities range between 0.001 m/s to 0.1 m/s.
Nr 1
Thermal pulse flowmeter
Developed by USGS and based on a thermal-pulse flowmeter (Figure 1) other and 20 mm from
the heater, which is contained in a plane perpendicular to the flow.
A flow range between 1 mm/s to 100 mm/s can be measured. To detect these low flowrates,
measurements must be made while the instrument is stationary at different depths within the
borehole. The thermal pulse response time may range from 1 to 60 seconds, and water is heated
about 0.1 degrees Celsius above the ambient temperature.
The flow velocity is measured by recording the time elapsed between the electrical pulse being
applied to the heater and the response peak received at the sensors, since the distance between
the heater and the sensors is known. The thermal pulse response time ranges from 1 to 60
seconds, and water is heater about 1 degree Celsius above the ambient temperature.

Figure 1

Thermal pulse flowmeter

Examples of companies who use this method in practice can be found here:
1 Mount Sopras Instruments
2 GeoVista
Applications in literature
heat pulse - minimal discharge rates
Flowmeter tested in the laboratory in 51-,102-,152-millimeter diameter columns using water
velocities ranging from 0.35 to 250 millimeters per second. Also tested in a 15-meter deep granite
test pit with controlled water flow and in a 58-meter deep borehole in sedimentary materials.
Flowmeter was able to detect and measure naturally occurring, low-velocity, thermally induced
convection currents in the boreholes.
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Field performance: Field performance of the heat pulse flow meter. The heat pulse flow meter
allowed the localization and quantification of in- and outflow along borehole profiles through field
measurements and subsequent inverse modelling.
Other information
vertical flowmeter logging
Expert judgement
It is a nice example of how measuring vertical water velocities in boreholes, but we will not use
this tool due to the fact that the vertical flow in boreholes is not relevant for our purpose.
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Horizontal groundwater flow
There are two ways to measure the horizontal groundwater flow: in direct contact with the soil or
from inside boreholes. It is also possible to bury the instruments in drilled boreholes, but relocation
of the instrument is difficult than.
Horizontal groundwater flow speeds range between 10−6 𝑚/𝑠 to 8−4 𝑚/𝑠, and flow direction is of
great interest.
Expert judgement
The common practice is that measuring the groundwater is done with monitoring wells. However,
in specific cases (see RWS projects in chapter 4 for example) measuring the horizontal
groundwater flow in combination with the groundwater direction is highly desirable. So,
assessment of possible methods is very useful and carried out in this chapter.
Nr 2 Colloidal Borescope (CB)
This instrument measures groundwater velocity by observing the motion of particles inside a well.
It consists of two CCD cameras, a ball compass, optical magnifying lenses, an illuminating source,
and protective housing (Figure 2). Typical dimensions are between 0.9m length and 0.044m
diameter.
This sensor must be laced inside a borehole, from where it transmits amplified images of the
particles to the surface (Figuur 3).

Figuur 2

Colloidal Borescope

Upon initial insertion inside the borehole the flow is disturbed, but laminar horizontal flow returns
after about half an hour. Method of operation:
• Particles are illuminated by the back-light source and zoomed by one of the cameras while the
other focuses the compass to reference the images to the magnetic north.
• A digitizing system records video frames at selected intervals and a software compares them,
gathering information about average particle size, number of particles, speed and direction.
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Improved version
Scanning colloidal borescope flowmeter (SCBFM): allows investigating 3D flow on an interval of
0.5-meter depth inside the borehole without relocating the instrument. Works best for particles that
move at a rate below 12 ∗ 10−3 𝑚/𝑠.
Examples:
geotech_colloidal_borescope
colloidal-borescope-flowmeter-cbfm
scanning-colloidal-borescope-flowmeter
aquavision-colloidal-borescope
Applications in literature
colloidal borescope: Colloidal Borescope used to supplement an ongoing investigation into the
location and size of a hydrocarbon plume.
Borescope-sandy nat. laboratories: Evaluation of the Colloidal Borescope as a Monitoring tool at a
waste isolation pilot plant site.
Colloidal borescope: In situ groundwater velocity in a well bore using a colloidal borescope.

Figuur 3

Colloidal Borescope in the field

Expert judgement
Field observations show that direction measurements are generally in good agreement with
expected flow directions, however the flow velocity magnitude is higher compared to values from
conventional test methods.
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Nr 3
Groundwater Laser Velocimeter (GLV) – Doppler Velocimeter
Measures the motion of particles suspended in the groundwater of a borehole, similarly to the CB
flowmeter. A laser beam is split into two resulting beams that are focused by a lens on a point
where interference fringes are formed with a certain spacing (Figuur 4). The illuminated volume is
a cylinder of about 100 micrometers long and 30 micrometers in diameter and is caused by the
particles moving through regions of constructive interference.
Very small particles, with diameters of a few microns, are thus detected and the light they reflect is
received by a photo detector. Velocity of the tracer particles and, by extension, groundwater
velocity, can be obtained by measuring the Doppler frequency shift of the scattered light. Particle
velocity is related to the Doppler frequency and the distance between the interference fringes.
Flow direction can be determined by rotating the fringe pattern. The distance between the fringes
depends on the angle between the two laser beams and the laser wavelength.
This method provides high spatial resolution and needs short observation times. As is the case
with the CB flowmeter, when introduced in a borehole the flow is disturbed and some time is
required to restore laminar flow conditions.
Some of its limitations are that it cannot be used when the flow is turbulent, however it has the
advantage that no laboratory calibration of the instrument is needed.
The working speed range of this instrument is from 3 ∗ 10−7 𝑚/𝑠 to 1.4 ∗ 10−4 𝑚/𝑠. At the low end
of the range, errors are of about 8%, decreasing to 1.4% at the highest velocities.

Figuur 4

Groundwater laser velocity

Nr 4 Alternative version doppler
New laser doppler horizontal velocimeter Laboratory studies on a laser Doppler Velocimeter
system for horizontal groundwater velocity measurements in a borehole shows that the horizontal
velocity at the center of an unscreened borehole is 3 times larger than the seepage velocity in a
confined aquifer, which agrees with the theoretical solution for groundwater flow in a borehole.
Applications in literature
Acoustic Doppler velocimeter-Sontek
Flow velocity at Krauthausen Measurement, Estimation and Modelling of Groundwater Flow
Velocity at Krauthausen Test Site.
Expert judgement
In theory it will work. However the practical usefulness is not cleat=r to me yet. The particles which
are used to determine the groundwater velocity and direction has to pas freely through the filter,
which will not be the case. As all methods, it must be discussed in more detail whit the
manufacturer or user to make an objective final opinion.
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Thermal flowmeter
Nr 5
Horizontal Heat Pulse Flowmeter
Probe containing a heater surrounded by a circular array of thermistors (Figuur 5).
A nylon mesh end cap is placed at the end of the pole, so that when the probe is lowered into the
well and immersed in water, the probe is surrounded by a saturated porous medium. The external
diameter of the nylon mesh end cap must match the internal diameter of the well casing and is
filled with glass beads. When a heat pulse is applied, a transient temperature field is generated
and, as the heat is radially diffused, the water displacement produces some advection of the
heated water.
When water is stagnant, heat diffusion produces a symmetric distribution of heat, so opposite
thermistors measure the same temperature. When water moves, an asymmetric heat distribution
causes temperature differences between the thermistors.
These differences are proportional to the component of the water velocity along the direction
defined by opposite thermistors.

Figuur 5 Heat pulse flowmeter
In order to relate measured velocities to the magnetic north, a pair of thermistors is referenced by
placing a compass at the top of the connecting rods.
The power pulse applied to the heater is about 15 W, it lasts for approximately 30 s and its effects
on the thermistors are measured for 3 minutes. The diameter of the probe is 0.044 m. The velocity
range is from 0.35 ∗ 10−7 𝑚/𝑠 to 0.35 ∗ 10−5 𝑚/𝑠.
Examples
horizontal borehole flowmeter Compares the performance of horizontal heat pulse flowmeters,
acoustic Doppler flowmeters and scanning colloidal borescope flowmeters regarding the
measurement of horizontal flow velocity and direction)
Expert Judgement
This method (and equipment) is used by the Dutch company AquaVector. They showed us their
results in a project in the Netherlands. It is a so called indirect measurement using a heat pulse as
a tracer. However, they could not make a correlation between the measurements they carried out
and the final result: namely: the groundwater velocity. If this is the current state of the art (and it
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seems to be so) we have still to do a lot of work in order to get a good and reliable tool to measure
groundwater flow velocity and direction.

Meettechnieken Grondwaterstromingssnelheid- en richting

D-8

11203690-010-BGS-0001, 23 september 2019, definitief

Nr 6
Rotary Device Probe (RDP)
Developed for measuring groundwater in recharge zones. Thermal rotary device probe consists of
a central heater and four thermistors symmetrically placed around the heater.
When the probe is lowered in a monitoring well to the desired depth, a temperature step is
applied to the heater and its temperature is kept constant. The probe is then slowly rotated 360
degrees clockwise and counterclockwise. The average power supplied to the heater and the
thermistor temperatures are recorded (Figuur 6).

Figuur 6

Rotary device probe

If any flow is occurring, the thermistor temperatures will increase downstream and decrease
upstream. As the thermistors rotate, a temperature waveform as a function of the angular position
recorded: by processing these waveforms the flow direction is found.
When flow velocity increases, the heater’s power must be increased to keep its temperature
constant, so the average heater power gives information on the flow rate.
See also: rotary thermal probe.
Expert Judgement
A very charming solution for measuring the groundwater flow and especially the direction. Howe
ever, the charming part (rotation) is also the weakest part: the disadvantage is the mechanical part
of this system. This is the most sensitive to breaking.

Meettechnieken Grondwaterstromingssnelheid- en richting

D-9

11203690-010-BGS-0001, 23 september 2019, definitief

Flow in remediation works: very low velocities
The monitoring of waste remediation of activities and post-closure performance of remediate
waste sites requires measuring fluid velocities (magnitude and direction) as low as 3*10 -8 m/s.
Instruments must be installed in direct contact with the soil and should measure for extend periods
of time (~years) without interruption. The moving particles passing the fringes reflect light from the
regions of constructive interference.
Nr 7
In Situ Permeable Flow Sensor (ISPFS)
Measures direction and magnitude of the three-dimensional groundwater flow vector in
unconsolidated, saturated porous media. The sensor (Figuur 7) is permanently buried in direct
contact with the porous media and measures, approximately, the average velocity in a cubic meter
around the sensor.
It is claimed that the instrument can measure flow velocities in the range from 5 × 10 -8 to 1 × 10-5
m/s. No need to know the hydraulic conductivity of the formation since the sensor is in direct
contact with the formation, thus all the problems related to the interaction between aquifer flow
and observation wells are eliminated.
The ISPFS consists of a rod of low thermal conductivity, 0.75 m long and 0.05 m in diameter,
containing a heater and surrounded by an array of 30 thermistors capable of measuring within
0.01 °C.
When the rod is buried in some unconsolidated formation where groundwater velocity is to be
measured, a thermal perturbation is applied to the media by the heater. The power applied is
between 60 and 120 W, which increases heater temperature in about 20 to 25°C over the
temperature of the formation. Power should be as much as possible to get maximum sensibility,
but not so much to produce natural convection of water.

Figuur 7

Permeable flow sensor

Heat flux leaving the rod should be uniform over the surface of the cylinder. In such a case, the
distribution of temperature on the surface of the cylinder would vary as a function of the direction
and magnitude of groundwater velocity.
Three-dimensional velocity vector is estimated by comparing the measured temperature
distribution with theoretical temperature maps obtained from thermal equations.
Theory assumes a long cylinder, buried in perfect contact with an infinite saturated porous
medium whose thermal and hydraulic properties are homogeneous and isotropic.
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Applications
Permeable flow meter: Groundwater flow velocity measurements made by an ISPFS were
compared to velocity estimates obtained using standard hydrologic techniques. Two flow sensors
were deployed in a confined aquifer in close proximity to a well which was screened over the
entire vertical extent of the aquifer. When the well was pumped at four different pumping rates, the
measurements, and the magnitude of the horizontal component of the velocity increased linearly
with pumping rate, as predicted by theoretical models. The measured magnitudes differed from
predicted values, calculated with the assumption that the hydraulic properties of the aquifer were
homogeneous and isotropic, by less than a factor of two. Vertical components of ground-water
flow observed with the flow sensors are qualitatively consistent with the vertical distribution of
hydraulic conductivity estimated from grain-size analysis but are significantly larger in magnitude
than predicted. The results suggest that while the flow sensors measured the local ground-water
flow velocity vector during the test quite accurately, care must be exercised to disturb the
formation as little as possible during emplacement. Here you can find the instrument description.
Expert Judgement
This system can measure very low velocities due to the fact that the sensor is buried in the
ground.
In practice it is complex to fulfill the theoretical assumptions underlying the method: correct
installation is a key topic, as drilling techniques deform the microstructure of the ground,
compacting it and making it less consistent, thus resulting in a loss of uniformity required by the
theory.
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Conductivity Flowmeters
Nr 8 Point Velocity Probe (PVP)
Developed to measure groundwater velocity in unconsolidated non-cohesive media such as sand.
Measures the velocity of a tracer on the surface of a cylinder (apparent velocity), which allows
groundwater velocity to be evaluated far from the cylinder.
The tracer’s electrical conductivity must different from that of groundwater: can be de-ionized
water or water with a given saline concentration. Device consists of a cylinder with a supply of
tracer solution connected to an injection port which releases the saline tracer (Figuur 8).
Two or more sensors are placed on the same horizontal plane than the injector to measure water
electrical conductivity. Each conductivity sensor consists of two stainless steel strands.
An alternating current is applied to the strands, which work as a conductivity cell sensor. Voltage
is measured on a constant resistor connected in series.
Groundwater over sensors: background resistance measured is attributable to the aquifer water.
Saline tracer over sensors: electrical conductivity between strands decreases.
Conductivity as a function of time is recorded at each sensor and the apparent velocity is then
estimated by fitting these curves to the solution of the advection-dispersion equation.
Angle between the aquifer velocity direction and the injection port radius estimated.
Error estimates: method works between 5.8 × 10-7 and 1.13 × 10-5 m/s with errors within ± 15%
and the direction is estimated with an error of about ± 8°.

Figuur 8 Point Velocity Probe
Literature:
PVP-probe: Assessment of PVP probe; velocity estimates compared to laboratory results.
Point velocity probe: Field comparison of point velocity probe with other groundwater velocity
measurement methods. Measurements performed in a sheet pile-bounded alleyway in which bulk
flow rate and direction could be controlled. Qualitative agreement between the trends in velocity
among all various methods. Best results with the PVP instrument were obtained by jetting the
instrument into place.
Expert Judgement
This tracer technique, based on difference in electrical conductivity of water and soil. It is very
local point measurement. Although not without errors (soil disturbed by the penetrated cone), it
seems to give better results than measuring in a borehole or peilbuis.
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Nr 9

Distributed Temperature Sensing (DTS): optic fibre cables

Physical principles
To measure temperature in the fiber, the DTS instrument pulses a laser and times the return
signal. Since a change in temperature around the fibre can locally change the characteristics
of light transmission in the fibre, the emitted signal will be damped through scattering. Nearly
all the scattered light has a wavelength identical to the incident light, called Rayleigh scattering.
However, a small amount of the scattered light has a different wavelength – this is called the
Raman effect, which is influenced by temperature. Raman scattering consists of the Stokes
(longer wavelength than incident light) and anti-Stokes (shorted wavelength than incident light)
components.
To measure temperature in the fiber, the DTS instrument pulses a laser and times the return
signal. Since a change in temperature around the fibre can locally change the characteristics of
light transmission in the fibre, the emitted signal will be damped through scattering. Nearly all the
scattered light has a wavelength identical to the incident light, called Rayleigh scattering.
However, a small amount of the scattered light has a different wavelength – this is called the
Raman effect, which is influenced by temperature. Raman scattering consists of the Stokes
(longer wavelength than incident light) and anti-Stokes (shorted wavelength than incident light)
components.
To measure temperature in the fiber, the DTS instrument pulses a laser and times the return
signal. Since a change in temperature around the fibre can locally change the characteristics of
light transmission in the fibre, the emitted signal will be damped through scattering. Nearly all the
scattered light has a wavelength identical to the incident light, called Rayleigh scattering.
However, a small amount of the scattered light has a different wavelength – this is called the
Raman effect, which is influenced by temperature. Raman scattering consists of the Stokes
(longer wavelength than incident light) and anti-Stokes (shorted wavelength than incident light)
components.
While the Stokes scattering is only slightly influenced by temperature, the intensity of the antiStokes scattering increases with rising temperatures. When the temperature changes in a certain
location, the DTS system calculates both the exact temperature and location. The temperature is
determined by measuring the difference between the Stokes and anti-Stokes intensity. This is
done by a directional coupler in the laser source.
The location of the temperature change is determined by measuring the time it takes for the
scatter to return to the source enabling you to pinpoint a very exact position of the change.
Finite measurement speed (sampling rate) and the dispersion of light along the fiber means that
the measured temperature is actually the average temperature along a length of the fiber-optic
cable, rather than at a single point.
Optic fibre cables can be inserted vertically into the ground with direct push equipment. The
cables can be inserted up to depths of tens of meters in unconsolidated sedimentary aquifers. The
cables are in direct contact with the aquifer material with minor disturbance to the aquifer. Direct
push technology enables the quick installation of temporary observation wells.
Boreholes are therefore not necessary, although optic fibre cables can also be installed in them,
which is usually the case for other applications. The use of boreholes for heat tracer experiments
has several drawbacks, most notably the fact that boreholes are expensive to drill, that drilling
constitutes a major disturbance of the aquifer (which affects flow at the borehole) and finally that
vertical flow inside the borehole may alter the vertical distribution of the temperature.
In addition, both passive and active heat tracer experiments can be performed in a very costeffective way.
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In the case of active measurements, a heating cable, whose temperature is increased and
decreased in cycles up to a pre-specified temperature, is installed next to the sensing cable.
Passive experiments make use of naturally occurring temperature variations for example in
surface or infiltration water.
Groundwater velocity and direction measurement
When using DTS systems to measure groundwater velocity and direction, the temperature of the
groundwater is increased at one location for a known period of time, and the resulting temperature
change through time is measured at that same location as well as other locations, usually spread
several tens of meters apart. Analysis of the measured temperature change at one or more
locations leads to an estimate of the groundwater velocity. This can be done, for example, by
tracking the change in location of the maximum temperature in the aquifer from the heating cable
after a selected time period.
For the exact calculation, analytical models are used. These models typically adhere to the
following assumptions:
• The temperature of the water and the solids is approximated as being at instantaneous
equilibrium
• Thermal dispersion and buoyancy are neglected
• The groundwater velocity is approximated as uniform and constant through time
• The effect of temperature on variations in density and viscosity is neglected
These analytical models also require knowledge of properties such as the water and solid
densities, heat capacities, thermal conductivities and the porosity. The groundwater velocity and
the thermal capacity are fitted to the measured temperatures while all other parameters are kept
constant with the aim of minimizing the errors between the measured and modeled temperature
change.
Expert Judgement
The fiber can follow any experimental profile and gives the benefit of a continuous temperature
profile instead of a single-point temperature measurement provided by more traditional methods.
Very high resolution: Temperature resolution is 0.01 degrees Celsius while spatial resolution is 1
meter. Temporal resolution can be up to fractions of a minute, while the optic fibre cable lengths
can be several kilometers long (when spliced together).
Measuring temperature as opposed to solute concentrations are more cost-efficient, especially at
greater depths inside a borehole. Complications can arise however as, in the case of temperature
sensing, heat flows through both the water and the solids, in contrast to solute tracer tests.
Monitoring capability: groundwater temperature measurements can be acquired continuously
using a DTS system over a timescale of days to weeks, with the desired temporal and spatial
resolution chosen during the experiment’s setup. The achieved temporal and spatial resolutions
are much higher than any previous measurement method.
One issue with DTS systems applied to groundwater velocity measurements is that of accurately
determining the direction of groundwater flow. In this regard, the three-dimensional position of the
installed fibre optic cables must be measured accurately.
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Other Instruments from Industry
Nr 10 iFLUX
Able to monitor the dispersion of groundwater contamination over a longer period. Simultaneously
measures the flow velocity of the groundwater and the spreading of the contamination. Unlike
traditional contamination measurements, the speed and direction of contamination in groundwater
is directly monitored.
iFLUX uses cartridges which contain water soluble resident tracers that independently leach into
the groundwater according to the flow conditions. These can contain pre-processed sorbents that
capture the pollutants of interest, with the contaminant fluxes in the groundwater determined
through adsorption and recovery processes. The following compound cartridges are commercially
available at this moment:

•
•
•

(Volatile) Organic Compounds (VOCs, BTEX, PAHs)
Nutrients (Nitrate, Phosphate, Ammonium)
Heavy Metals (Nickel, Zinc, Copper)

The iFLUX sampler system tightly fits into existing monitoring wells. The permeable cartridge
brings the contaminated groundwater in direct contact with the sorbents. The discharge over a
complete area can be determined by performing targeted flux measurements in different
monitoring wells.
Raw flux data are converted by iFLUX into representative information, depending on different
environmental parameters (geology, monitoring well characteristics).
Available equipment:
• Passive sampler: Measures groundwater flux.
o To translate this to groundwater flow, the effective porosity of the aquifer must be
taken into account.
o Velocity range: 2 𝑡𝑜 200 𝑐𝑚3 / 𝑐𝑚2 / day.
o This flow velocity is two-dimensional.
o Uncertainty range: between 30-200%, depending on the well configuration and
flow field distortion.
o Uncertainties are much lower if you measure directly in the aquifer.
• New sensor being developed
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o
o

Able to measure real-time and 3-dimensional flow in the low-flow range
(0.1 𝑡𝑜 200 𝑐𝑚3 / 𝑐𝑚2 / day).
Ready for testing in December 2019.

Expert Judgement
This method is based on measuring very slow processes which can be important for calculating
the mobility of contaminations. This method is beyond our scope.
Nr 11 Sorbisense Fluxsampler
Sampled is installed in standard 2 inch groundwater wells, to depths up to 40 meters. A major
advantage is that no well-purging is required and the system can be operated by a single person.
The absence of electrical components minimizes the safety risk at hazardous sites, as does the
fact that no contaminated groundwater is discharged.
During the installation period (1-3 months), the sampler accumulates the contaminant flux and
measures the groundwater flux passing the well. Data thus represent a 1 to 3 month period rather
than a snap-shot value, allowing the system to be used for monitoring. Groundwater is also not
agitated or disturbed during sampling, thus the results are more consistent with less outliers.
Laboratory analysis can be conducted to quantify the presence of chemicals, with the solute and
groundwater flux flow direction being reported back too. The calculation of solute concentrations
and fluxes is volume-based thus is free of equilibrium assumptions.
Suitable for a wide range of organic contaminants (VOCIs, aromatics, phenols, pesticides).
Expert Judgement
Based on the information it is hard to judge this technique. An interview with the manufacturer

and user(s) will have to provide more clarity about the possibilities of this technique.
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E Geanonimiseerde Stakeholders interviews
Groep A: Geforceerde grondwaterstroming agv ingreep (bemaling, baggeren).
Groep B : Natuurlijke grondwaterstroming in IBC werken (TGG, AEC bodemas) en verontr.
Groep C : Dijkveiligheid in relatie tot piping.
Groep D : Ondergrondse constructies & opstuwing van grondwater.
Groep E : Grondwatermodellen ijken en calibreren.
Interviewvragen
1. Wat is uw functie binnen de organisatie?
2. Waar ligt uw mogelijke interesse voor grondwaterstroming en -richting?
3. Welke projecten bent u betrokken waar grondwaterstroming mogelijk een issue is, of
waar kennis van de grondwaterstroming beter inzicht geeft in wat de effecten zijn van een
ingreep (zie A, B en C) ?
4. Hoe wordt er nu aan grondwater gemeten in de projecten (peilbuizen, anders nl.), en is
dat voldoende? Heeft u voorbeelden waar het mis gegaan is? En kunnen
metingen/monitoring dit helpen te voorkomen?
5. In hoeverre is er in uw werkveld/projecten behoefte aan meer in-situ kennis en inzicht
over grondwaterstromingen en -richting? En welke voorbeelden?
6. Is er ruimte om een onderzoeksfase in te passen in uw project ?
7. Wat is de meerwaarde van deze grondwaterstroming en -richting in uw werkveld?
8. Wat zijn relevante criteria bij keuze van meettechniek (bv kosten, eenvoudig
toepasbaar)?
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Stakeholder 1 : RWS WVL
1. Sr adviseur bodemkwaliteit en- beheer > advisering aan regionale overheden & RWS;
2. Ziet toepassing bij A en B;
3. Is betrokken bij B (verontreinigingen);
4. Peilbuizen en analyses is de standaardaanpak mbt monitoring van gw-verontreinigingen.
5. Ja er is behoefte aan meer kennis en inzicht in gw-systeem en verspreiding van gwverontr, maar dat is sterk afhankelijk van de locatie en welke probleem en risico’s ter
plekke spelen en bepaalt vooral de behoefte aan extra monitoring mbt gw-stroming bij
regionale overheden.
Mogelijke toepassingsvoorbeelden bij overheden (gemeenten, prov, waterschap, RWS):
- Edelchemie, drinkwaterwinning wordt bedreigd, maar wordt als uitzondering gezien
want de meeste saneringslocaties zijn al gesaneerd of de risico’s zijn onder controle;
- CityChlor (gemeente Utrecht) : gebiedsgericht grondwaterbeheer (%), is nu nog weinig
aandacht voor > opnieuw nagaan bij contactpersonen van gemeente Utrecht.
- IBC werken waar de zorgplicht mbt bodem & grondwatersysteem blijft gelden (onder de
Omgevingswet in 2021), urgentie is onbekend: zie ook interviews stakeholders 6 en 8.
- Deltares is betrokken bij TGG Perkpolder, maar is uitspoeling naar grondwater geen
issue.
vanwege een dikke kleilaag eronder. Wel een issue bij Westdijk, maar is al onderzocht;
- Storten van baggerspecie in zandwinplassen (oa handelingskader diepe plassen):
uitzending Zembla (sep 2019) geeft aan dat sediment van buiten NL hierin mogelijk
wordt gestort en evt risico’s voor verspreiding > grondwater. Urgentie is onbekend;
- Waterglas injectie in bouwkuipen en uitloging naar grondwater geeft verstopping van
WKO’s . Urgentie is onbekend: navraag bij regionale overheden;
- Bemaling van bouwprojecten in stedelijk gebied zodat risico dat verontreinigd
grondwater
mobiel kan worden (=A). Urgentie is onbekend: navraag bij regionale overheden;
6. Ruimte is er meestal wel, maar vaak geen budget.
7. Meerwaarde is sterk afhankelijk van het betreffende project en wat daar speelt, en grijpt
men meestal terug op peilbuizen en analyses. Hier speelt het effect “onbekend maakt
onbemind”.
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Stakeholder 2 : RWS WVL
1. Sr adviseur geotechniek, dijkveiligheid en beleid;
2. Ziet toepassing in ieder geval bij C;
3. Is betrokken bij C;
4. Peilbuizen en waterspanningsmeters is de standaardaanpak, maar levert geen inzicht in
piping maar wel beperkt in de lokale (geo)hydrologie. Verhogingen en verlagingen
worden gemeten maar niet duidelijk of dat in relatie staat met piping of hoger kanaalpeil
of regionale kwel vanuit het achterland. Kortom, peilbuizen leveren niet de gewenste
informatie mbt piping. De vraag mbt piping gaat vooral over totale hydraulische weerstand
(kanaalbodem, ondergrond en weg naar boven). Dit kan een zeer heterogeen 3D beeld
zijn en niet eenvoudig om te meten wat de gw-stroming is in een groot vlak (2D) en hoe
dat verandert. Voor macro-stabiliteit is de freatische lijn in de waterkering van belang, en
die kun je wel met peilbuizen / waterspanningsmeters in beeld brengen.
5. Ja behoefte aan meer kennis en inzicht in ondergrondsysteem en ontstaan van kanaaltjes
onder de dijk. Het probleem speelt vooral bij de Brabantse kanalen, maar ook
Twentekanaal (hier loopt een proef met Aquavector en meting van grondwaterstroming
en of er inzicht komt in processen zoals piping of extra kwel).
Toepassingsvoorbeelden van grondwaterstroming in piping projecten:
- Hoogwater, januari 2018;
- Sterke Lekdijken, workshop op 17 oktober (via Renger v/d Kamp);
- Grofzand barrière…;
- proef bij Herxen……;
- Hondsbroekse Pleij (Deltares contactpersoon) en MIP wand, en versterking van piping;
Vraag is vooral “waar komt het water vandaan”? Wellicht relatie leggen met meting van
waterkwaliteit van het (grond)water en bodemvocht in polders aan weerszijden kanaal;
- Waternet : dijken en zandmeevoerende wellen treden regelmatig op;
- vraag ook stakeholder 13: kent erg veel praktijkvoorbeelden bij de waterschappen;
- voormalig medewerker bij Deltares is ook hiermee bezig geweest.
6. Niet besproken, maar indien hier een interessante methode is te vinden dan ook wel
ruimte voor te krijgen bij een beheerder van regionale kering en vervolgens een
pilotproef.
7. Meerwaarde is er zeker als je maar zo’n apparaat kunt ontwikkelen. Niet duidelijk hoe je
in 2D gebied deze stroming kunt meten. Bv herkomst van het grondwater (via
grondwaterkwaliteit)?
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Stakeholder 3 : RWS WVL
1. Sr adviseur bodemkwaliteit en beleid (contact met gemeenten, provincies en waterschappen) en betrokken bij www.bodemrichtlijn.nl, kwaliteitszorg bodem, Kwalibo traject
en SIKB;
2. Ziet toepassing in ieder geval bij B (verontreinigingen);
3. Is betrokken bij B (verontreinigingen);
4. Peilbuizen en analyses is de standaardaanpak mbt monitoring van gw-verontreinigingen.
5. Ja er is behoefte aan meer kennis en inzicht in gw-systeem en verspreiding van gwverontr, maar dat is sterk afhankelijk van de locatie en welke probleem en risico’s ter
plekke spelen: dat bepaalt of er behoefte is aan deze extra monitoring.
De geïnterviewde heeft al veel innovatieve meettechnieken voorbij zien komen, maar
deze sneuvelen vaak omdat de opdrachtgevers nogal behoudend zijn, en meestal niet
weten wat er mogelijk is op dit gebied. Bv XRF methode om metalen in de bodem aan te
tonen, wordt nauwelijks gebruikt terwijl het een meerwaarde heeft. Hier is dus nog een
wereld te winnen.
Toepassingsvoorbeelden van grondwaterstroming in projecten:
- CityChlor, stedelijk gebied met gechloreerde kwst in grondwater (was een EU project);
- nieuwe meettechnieken ontwikkeld, oa passive sampler;
- sanering Hollandsche IJssel;
- IBC monitoring : kan deze monitoring niet slimmer, goedkoper, efficiënter?
- Bouwprojecten (A2 Maastricht) opstuwing van grondwater door ondergrondse
constructies;
- Bodemenergie / WKO’s die elkaar niet mogen beïnvloeden hebben stromingsmetingen
een meerwaarde. Navraag doen bij regionale overheden of advieswereld (IF
Technology,
KWR, Deltares, Techniplan) of dit een issue is. Zo ja, en hoe kan dat worden gemeten?
6. Niet besproken, maar indien hier een interessante methode is te vinden en er behoefte is
bij de opdrachtgever dan kun je wel een pilot gaan doen mits voldoende budget.
7. Meerwaarde ziet de geïnterviewde wel, maar hoe krijg je de belangstelling van
opdrachtgevers in het ontwikkelen van een dergelijke nieuwe meettechniek? Is er
voldoende brede toepassing voor? Wat zijn dan de kosten, hoe ziet de businesscase
eruit?
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Stakeholder 4 : Acacia Water
1. Docent/onderzoeker/adviseur tav grondwater- en geofysische metingen;
2. Ziet mogelijke toepassingen bij A t/m D;
3. Is betrokken bij A t/m D.
Ervaring van de geïnterviewde is dat het niet zozeer gaat om de meettechniek maar om
het conceptuele model van de ondergrond en het grondwater en hoe de stroming loopt in
ondergrond. Op basis hiervan kun je de meetmethode kiezen en juiste locatie en diepte
etc. Maar het gaat vaak mis bij het conceptuele model, waardoor ook het meten weinig
zinvol is. Het zit hem dus niet alleen in de meettechniek als zodanig om bruikbare
resultaten te krijgen .
4. Meting gebeurt nu vooral door peilbuizen & analyses. Soms ook door thermische of
optische meetmethoden. Dat laatste gebeurt meestal in peilbuizen, maar dat geeft
verstoring van de werkelijke grondwaterstroming. Beter om vanaf maaiveld te meten,
maar hoe is niet duidelijk.
5. Ja er is zeker behoefte aan meer kennis en inzicht in grondwatersysteem, alleen hangt
dat erg af van het probleem en de vraag die er speelt. Het blijft een locatie-specifieke
vraag!
Mogelijke toepassingsvoorbeelden in projecten:
- Onderloopsheid van sluizen van HHNK getest : geo-electrisch, SP, peilbuizen/analyses;
- Vogelwijk Den Haag: infiltratie van regenwater is problematisch > hoe zit het gwsysteem
in elkaar : hierin kan grondwaterstroming meettechniek wellicht soelaas bieden;
- Opspuiten zand HBP Zeewering, zoute kwel binnendijks gelegen dorpjes > geeft inzicht.
- verspreiding grondwaterpluim in beeld brengen : peilbuizen, analyses, doorlatendheden.
Dit heeft als nadeel dat het een momentopname is + omgeven met aannames over
dispersie etc
- wil niet zeggen dat gw-stroming beter of goedkoper is, maar hier ligt een kans (afh van
het specifieke project of monitoringsvraag) om die te verzilveren met gw-stroming
tov standaard aanpak van peilbuizen + analyses. Maar hoe krijg je voldoende draagvlak
om met deze instrument ontwikkeling verder te gaan?
6. Niet besproken, maar als je een interessante methode kunt vinden voor bijv Piping en er
is behoefte bij de opdrachtgever, dan kun je wel een pilot gaan doen mits voldoende
budget.
7. Meerwaarde ziet de geïnterviewde wel in zijn werkveld, maar vooral een
ontwikkelingspoor zoals SKB of Nobis waarin adviesburo’s, kennisinstituten,
bouwbedrijven en overheden hebben samengewerkt (periode 1995-2005).
Vraag is : hoe krijg je de stakeholders geïnteresseerd in het ontwikkelen van een
innovatieve meettechniek voor gw-stroming? En ziet men ook voldoende brede
toepassing hiervoor, wat zijn dan de kosten etc? Nog veel vragen dus.
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Stakeholder 5 (RWS WVL)
1. Sr adviseur grondwater, en werkzaam in RWS projecten en kennisontwikkeling;
2. Ziet toepassingen bij A, B en D : grondwaterkwantiteit en raakvlak met -kwaliteit;
3. Is betrokken bij A en D : met name grondwaterkwantiteit.
Geïnterviewde geeft aan dat er veel meer werk komt op dit gebied, namelijk:
- advisering in RWS uitvoeringsprojecten;
- voortoetsen RWS uitvoeringsprojecten;
- onderzoek KPP / modellen / toolboxen.
- terugploegen van deze kennis en ervaring naar de projecten, aan de voorkant.
4. Hoe wordt er nu aan grondwater gemeten? Vooral door peilbuizen + analyses, maar er is
nog weinig vernieuwing. Sinds 2018 het initiatief van bedrijf Aquavector (thermische
meting) maar geeft nog verstoring van de stroming. En de glasvezeltechniek (passieve of
actieve meting).
Technieken & ontwikkeling
- wens : eenvoudig toepasbare meettechnieken (wegdrukken door sondering of peilbuis).
- Deltares heeft al wel “iets” ontwikkeld, maar is een vrij grote meetcel;
- Bedrijf Aquavector is bezig met thermistortechniek, maar nog in ontwikkeling.
5. Ja er is behoefte aan meer kennis en inzicht in de grondwaterstroming, namelijk:
a. via grondwatermodellen: ijken/calibreren van het model (gebeurt nu met peilbuizen);
b. monitoren van de verspreiding van gw-verontreiniging (bv Ring Utrecht);
c. monitoren van de gewijzigde grondwaterstroming (bv Twentekanaal, kwel verandert)
Mogelijke voorbeelden in projecten:
- diverse genoemd (Twentekanaal, Hoevelaken, Ring Utrecht, ZRG) : toepassingen A en
B.
- met name stromingsrichting is belangrijk, met ondergrens > welke kant gaat het op?
- Twentekanaal verbreding/verdieping en veel peilbuizen: maar hoe loopt de gwstroming?
- ARK … lokaal opbarsten veenbodem beide kanten: waar gaat het grondwater naar toe?
- Zeesluis IJmuiden: gw-stromingsrichting zouttong die zich verplaatst (SOIJ) ..> hier zijn
personen van RWS en Deltares bij betrokken > en 3D beelden (electrisch, akoestisch);
hier liggen hier kansen om met een pilot of schaalproef bij aan te sluiten.
6. Ruimte om een onderzoeksfase in te passen in een project? Is lastig omdat kennisbudget
niet toereikend is voor een pilot/schaalproef. Is dus een financieringsvraagstuk, welke
stakeholder betrekken bv door co-financiering (marktpartijen, overheid, kennisinstituten).
7. De geïnterviewde ziet kansen om een gw-stromingsinstrument te ontwikkelen, bv voor:
a. Regionale grondwatermodellen om de betrouwbaarheid v/d modellen te verhogen;
b. Signaleringsfunctie grondwater en volgen/monitoren van gw-verontreiniging.
Wat heb je dan nodig? Welke modellen : NHI/Azure, etc. Welke technieken om uit te
testen in een schaalproef (electrisch, thermisch, akoestisch).
Wie zou dan geïnteresseerd zijn:
- waterschappen, provincies, drinkwaterbedrijven, Rijkswaterstaat;
- betrokken ministeries (I&W, EZK, BZK etc) en beleidsprogramma’s (oa
Deltaprogramma);
- Landelijke Coördinatiecommissie LCW (droogte), Landelijke Coördinatiecommissie LCO
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Mbt de financiering van een schaalproef/pilot zou contactpersoon bij Deltares voor het
Nationaal Hydrologisch Instrumentarium een goede ingang zijn, vanwege de contacten
met andere landelijke programma’s / projecten (bv Deltaprogramma) & toepassing
modellen.
Stakeholder 6 (RWS WVL)
1. Sr adviseur grond en bodemkwaliteit, betrokken bij TGG Perkpolder en TGG Westdijk (oa
sanering) en Kleirijperij Eems Dollard en pilot ophoging landbouwgronden met sediment.
2. Ziet mogelijke toepassingen voor metingen van gw-stroming bij B (verontr) en C (piping);
3. Is betrokken bij onderdeel B: grondwaterkwaliteit en TGG/AEC bodemas.
Mbt onderdeel C (piping) gaat het om 3D opbouw van de ondergrond in beeld te brengen.
Als je dat hebt, kun je aan de hand van peilverschillen de risicovolle lokaties identificeren.
Mbt onderdeel B (TGG en AEC bodemas) is er door Tauw een inventarisatie gemaakt
van IBC werken van RWS waar dit materiaal in verwerkt is, meestal onder snelwegen en
wil een grondwatermonitoring gaan doen voor deze 25 locaties met peilbuizen en
analyses.
In tweede instantie zou je dit met grondwaterstromingsmetingen kunnen uitbreiden om
daarmee de snelheid van verspreiding van eventueel verontreinigd grondwater te
monitoren. Dit is van belang vanwege de risico’s en de hoeveelheid grondwater [m3] dat
hierdoor verontreinigd raakt. Dus een gefaseerde aanpak, waarschijnlijk in 2020 maar is
nog onduidelijk. Tauw maakt een opzet voor de monitoring en zal dit met ons delen.
Het is nu dus nog geen urgent probleem, maar dat kan wel komen. Mocht dat wel urgent
zijn is er voldoende aanleiding om meer te monitoren en zijn peilbuizen en analyses
onvoldoende, en kan dit instrument of deze meettechniek een meerwaarde bieden.
Mbt onderdeel B (Opvullen van diepe zandwinplassen met sediment, bouw- en
sloopafval) biedt dit mogelijkheden om indien sprake is van milieurisico’s + urgent
probleem, ook met een gw-stromingsinstrument meer te weten over de verspreiding van
verontreinigingen uit de zandwinputten naar het grondwater en snelheid van verspreiding.
Er is dus aanleiding nodig om hieraan extra te monitoren.
Ander voorbeeld mbt onderdeel B is Scheller en Oldeneler Buitenwaarden (IJssel bij
Zwolle), waar een zandwinput is verondiept met sediment en gelegen in het intrekgebied
van de waterwinning van Vitens. Deltares was hierbij betrokken en heeft daar aan
gerekend mbv modellen. Er is nog weinig aan gemeten, dus goed om Deltares te
bevragen.
7. De geïnterviewde ziet wel kansen in zijn werkveld om een gw-stromingsinstrument te
gaan passen (zie genoemde voorbeelden) maar er is vaak onvoldoende aanleiding om
extra te meten en te monitoren. Peilbuizen en analyses voldoen meestal wel, tenzij
sprake van een urgent milieuprobleem. Dan is er meer behoefte om extra te meten aan
grondwater.
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Stakeholder 7 (RWS GPO)
1. Coördinerend adviseur, civiel ingenieur bouw en infrastructurele projecten van RWS;
2. Ziet wel mogelijke toepassingen bij groep A en groep D. Grondwater speelt een rol bij de
ontwerprandvoorwaarden van wegen, tunnels en natte kunstwerken. Daarnaast kan er bij
grondwater sprake zijn van ongewenste omgevingsbeïnvloeding;
3. Is niet direct betrokken bij grondwater in infrastructuurprojecten, maar weet dat er het
nodige kan spelen (oa Zuidelijke Ringweg Groningen, A4 Delft Schiedam).
De geïnterviewde heeft een voorbeeld van het project Zuidasdok meegenomen : een
betonnen constructie in de ondergrond, verschillende grondwaterpeilgebieden in
projectgebied en een kaartje van de grondwaterstroming. Hier zou je extra metingen aan
kunnen doen met gw-stroming. Het kaartje geeft de 2D- resultaten van de
grondwaterstroming, die met een grondwatermodel zijn berekend. Metingen zijn hier een
mooie aanvulling op.
Volgens de geïnterviewde zou je ook aan de gemeente of waterschap als bevoegd gezag
kunnen vragen om metingen te gaan doen van de gw-stroming. De stakeholder ziet
metingen van grondwaterstroming niet meteen als een taak voor het RWS project.
Daarnaast wordt er nu al veel gemonitord met peilbuizen. Wel ziet de stakeholder
mogelijkheden voor de HTP-sonde van Fugro om in-situ de doorlatendheden te bepalen
van grondlagen in RWS projecten. Navraag doen bij Fugro.
7. De geïnterviewde ziet voor RWS projecten een meerwaarde voor extra monitoring met
peilbuizen, maar voor grondwaterstroming niet meteen. Hij ziet wel een meerwaarde van
gw-stroming bij de regionale overheden zoals gemeenten, waterschappen en provincies
en drinkwaterbedrijven die veel meer dan RWS met het grondwater bezig zijn. Het is
volgens geïnterviewde zaak om eerst een goed grondwatermodel te hebben. De
vervolgvraag is hoe je dat dan voor elkaar krijgt dmv peilbuizen of gw-stromingsmetingen,
maar dat is volgens hem niet echt een issue voor RWS.
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Stakeholder 8 (RWS WVL)
1. Landelijk coördinator IBC werken van RWS, waarvan groot aantal zijn opgenomen in de
landelijke IBC monitoring, geïnterviewde is bezig met inventarisatie van IBC werken
vanuit de landelijke monitoring (oa staalslakken). Er komt binnenkort een rapportage
beschikbaar. Op landelijke schaal gaat het om enkele honderden IBC-locaties die worden
gemonitord. Zie verder de collega’s.
2. De geïnterviewde ziet slechts beperkte toepassingen bij IBC werken van RWS (= groep
B). Meestal is het werk goed ingepakt volgens IBC criteria en minimale uitloging naar
grondwater. Er is sprake van wettelijke monitoringsverplichting voor grondwater en
traditioneel met peilbuizen en analyses. Grondwaterstromingsrichting en -snelheid is niet
meteen behoefte aan tenzij daarvoor aanleiding is met urgent milieuprobleem en uitloging
van verontreinigingen.
3. De geïnterviewde is betrokken bij grondwater en grondwaterkwaliteit bij IBC werken (= B).
Voorbeelden worden genoemd:
- staal/koperslakken , is aparte categorie en geen IBC-bouwstof > eisen tav monitoring?
- oude stortplaatsen, meestal geen onderafdichting;
- TGG/AEC bodemassen, is grootschalige bodemtoepassing (Bbk) en is geen IBC
bouwstof
ook niet altijd onderafdichting. Kan een risico vormen (zie TGG Perkpolder).
- er gelden slechts summiere eisen aan monitoring: zie verder interview stakeholder 6.
Volgens de geïnterviewde is het goed om met andere RWS collega’s te informeren voor
welke grond- en bouwstoffen er aanleiding is voor extra monitoring van grondwaterstroming.
Vanuit de IBC werken van RWS is er niet echt een duidelijke behoefte om extra te gaan
monitoren aan het grondwater, maar wellicht dat collega’s hierop een ander licht kunnen laten
schijnen.
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Stakeholder 9 (RWS GPO)
1. Geotechnisch adviseur in RWS projecten in de uitvoering, trekker KVGE.
2. Geïnterviewde geeft aan dat je bij het bepalen van de behoefte aan dergelijk
instrument rekening moet houden met het feit dat je de bouwfase (kort: 1-2 jaar) en
een beheerfase en gebruiksfase (= langjarig). Verder dat er sprake is van een
stationaire situatie hebt in de grondwaterstand en stroming maar ook fluctuaties door
het jaar heen (GHG, GLG etc). Van belang is om te onderkennen dat het gaat om
veranderingen in de gw-stroming.
Praktijk:
- er is behoefte bij de projecten aan langjarige meetreeksen in peilbuizen, beginnen in
een vroege fase (V- en P-fase) met monitoren en verzamelen van gegevens;
- lekkages in tunnels kan van belang zijn om gw-stroming te meten en fluxen maar
meestal al ondervangen met veiligheidsfactoren en speelt in de praktijk geen rol;
- omgevingsbeïnvloeding (oa via het grondwater) is van belang in alle RWS projecten;
- peilbuizen voldoen meestal wel, maar dat is niet voldoende om veranderingen in het
stromingspatroon te meten door barrièrewerking (groep D) of bemaling (groep A).
Hier kun je ook de link leggen met de Geoprojectenzeef (op schaal van NL), namelijk:
* speelt dit effect op die en die plek;
* welke ingreep doe ik met welk effect en welke risico’s ;
* van grof naar fijn, afpellen van wat het probleem nu eigenlijk is en wat je wilt meten
* doe eerst oriënterende modelberekeningen en klassificeer (laag > hoog risico).
3. De werkwijze is dus vooral om eerst verkennende modelberekeningen te doen of er
sprake kan zijn van omgevingsbeïnvloeding of opstuwing. Als dat leidt tot middel tot
hoog risico, dan is er voldoende aanleiding om hier extra te gaan meten, maar niet op
voorhand. Er moet op voorhand sprake zijn van toegevoegde waarde om extra te
meten. Als dat niet zo is, begin je er niet aan.
4. De geïnterviewde ziet wel een duidelijke meerwaarde voor deze stromingsmetingen
als daarmee het grondwatermodel wordt verbeterd en omgevingsinvloeden en effecten
beter worden voorspeld.
De vraag is of dat een taak is voor RWS of het waterschap die ook berekeningen
maakt met een geaccepteerd regionaal grondwatermodel en dit model aan
initiatiefnemers zoals RWS meegeeft. Deze behoefte voor extra metingen zit volgens
de geïnterviewde eerder bij het waterschap om daarmee een betrouwbaar model te
krijgen, en niet direct bij RWS project. Het RWS project kan hier wel van profiteren als
een dergelijk instrument wordt ontwikkeld, en meewerken als “launching customer” om
bv ruimte geven voor een pilotproef.
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Stakeholder 10 (TNO)
1. Geohydrologisch adviseur bij TNO, diverse werkzaamheden (grondwatertools.nl,
retourstroom data van projecten > REGIS/BRO, grondwatermodellen, tijdreeksanalyses
van grondwater.
2. Geïnterviewde ziet een duidelijke meerwaarde voor het meten van grondwaterstroming
voor de landelijke modellen (Geotop, REGIS, via Dinoloket). Meer specifiek het meten
van in-situ doorlatendheden van bodem- en grondlagen. Nu worden er theoretische
aannames gedaan of dmv doorlatendheden in het laboratorium en die kloppen meestal
niet met de in-situ situatie.
Geïnterviewde geeft aan dat je standaard bij het uitvoeren van een pompproef en een
meting van de grondwaterstroming meer gedetailleerde informatie krijgt van
doorlatendheden per bodemlaag. Bij pompproeven krijg je slechts een gemiddelde
doorlatendheid van de bodemlagen in totaal. Verder wordt er weinig geëvalueerd of
gemeten in bemalingen. Dat biedt een kans om extra informatie te verzamelen van de
doorlatendheden van de ondergrond. Dit helpt om toekomstige bemalingen te verbeteren
en te optimaliseren, maar ook WKO’s optimaliseren of MTO/HTO of warmte opslag in de
ondergrond. Kortom TNO is hierin geïnteresseerd in de ontwikkeling van een dergelijk
meetinstrument voor grondwaterstroming.
3. Geïnterviewde geeft diverse voorbeelden in de praktijk, zoals:
- Brouwershaven (via TUD) : toepassing in een aquifer met gw-stroming;
- promotie-onderzoek, parametrisatie van doorlatendheden in Geotop;
- hoogleraar bij UU en geohydroloog is betrokken co-promotor;
- glasvezelkabel en warmtekabel, die verticaal in de grond worden gebracht;
- daarmee kun je diepteprofiel van de stromingssnelheid van een aquifer in beeld brengen
7. Geïnterviewde ziet duidelijke meerwaarde voor deze stromingsmetingen op twee
manieren:
a. toepassing voor de modellen Geotop/REGIS en doorlatendheden;
b. toepassing in de projecten (oa Ring Utrecht, ZRG Groningen, etc ): binnen/buiten
RWS.
Ten aanzien van de meettechnieken merkt geïnterviewde op dat een puntmeting in een
peilbuis de stroming teveel verstoort, zowel in horizontale als verticale richting. Dit kun je
weliswaar met glasvezelkabels ondervangen, maar blijft een benadering en wordt de gwstroming toch beïnvloed. Het voordeel tov puntmeting is dat glasvezelkabels informatie geeft
over de verticale stroming.
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Stakeholder 11 (HWBP)
1. Geïnterviewde is innovatiemanager bij HWBP.
2. De interesse voor KPP grondwaterstroming ligt bij groep C : Piping en dan vooral
vanwege ontwerp van dijken en welke maatregelen (grofzand barrière, geotextiel) goed
werken tegen piping. Vooral het monitoren of maatregelen in de praktijk goed werken is
belangrijk.
3. Geïnterviewde is betrokken bij metingen van piping in dijken. Er is door HWBP ook
gekeken naar alternatieve methoden zoals detectie van verschillen mbt temperatuur en
waterkwaliteit tussen buitenwater en binnenwater, maar geeft geen resultaat. Ook
thermisch IR-camera is al uitgeprobeerd maar ook dat levert te weinig contrast.
4. Hoe wordt er nu aan piping gemeten?
Door het plaatsen van peilbuizen (dichtheid ca. 1 raai per km, 5 peilbuizen per raai), maar
is niet dicht genoeg om piping goed in beeld te krijgen. Er is een veel dichter meetnet
nodig van peilbuizen, maar is een kostbare zaak en de vraag of je piping met peilbuizen
kunt meten. Bij het HWBP staat men open voor slimme meettechnieken op het gebied
van de hydraulische doorlatendheid van de ondergrond (3D). De grondwaterstroming is
een afgeleide grootheid. Victor Hopman noemt de SP-methode die in passieve vorm al
wordt toegepast. De actieve vorm van SP-methode is nog in ontwikkeling, maar nog niet
duidelijk mbt kansrijkdom voor deze toepassing.
Bij welke projecten betrokken:
a Hedwigepolder (HWBP), in uitvoering in 2021 > toepassing van getijdezand;
b Lontkade (WS Fryslan) – boezemkade, uitvoering begin 2020 > getijdezand;
c Meanderende Maas (WS Aa & Maas, Deltares)> stavaza mbt detectie nagaan.
d Proef bij Herxen, stand van zaken mbt detectie nagaan.
Deltares en Fugro zijn al betrokken bij deze projecten.
5. Is het zinvol en nuttig om de terugschrijdende erosie van piping in het veld te meten?
Jazeker is dat nuttig, maar zit nog wel duidelijk in een onderzoeks- en ontwikkelingsfase.
Dat betekent dat er kansen zijn om hierbij aan te haken maar langjarig traject (3 - 5 jaar).
6. Is er ruimte om onderzoeksfase in te passen in het project? Ja dat is er wel (zie 4a en
4b).
Van belang bij het toepassen van nieuwe meettechnieken is om de in-situ situatie van
dijken niet teveel te verstoren, want dan beïnvloed je het proces van piping onder de dijk.
7. Wat is de meerwaarde van gw-stroming in dit werkveld van piping?
Zoals al eerder aangegeven gaat het niet zozeer om de grondwaterstroming an sich,
maar vooral om het meten van doorlatendheden in de ondergrond en hoe die lokaal op
plekken verandert als zich een “pipe” vormt en ook zand gaat meevoeren. Niet eenvoudig
om te meten want het vormen van een “pipe” kan op plek X beginnen in de ondergrond
(3D) en op een andere plek Y zich uiten in de bovengrond (3D) door zand meevoerende
wellen.
Het vroegtijdig registreren waar deze wellen opkomen in de bovengrond is belangrijk +
waar deze ontstaan in de ondergrond. Dus of er sprake is van een meerwaarde van
metingen van gw-stroming is niet helemaal de juiste vraag. Het gaat vooral om metingen
van doorlatendheid (en niet zozeer om gw-stroming) en als die op 2D of 3D worden
gemeten is er meerwaarde. Je zou bijvoorbeeld het ondergrondmodel van REGIS of
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Geotop als basis kunnen gebruiken en dit verder kunnen gaan verfijnen met
boringen/sonderingen en geofysische metingen.
Stakeholder 12 (RWS WVL)
1. Geïnterviewde werkt als adviseur grondwater, en heeft opleiding civiele techniek.
2. Geïnterviewde vindt het zinvol om naast peilbuizen extra metingen te doen van
grondwaterstroming en ziet diverse toepassingen in projecten:
- Bv in grote ingrepen in het rivierengebied en dan vervolgens de effecten monitoren adhv
grondwaterstromingspatroon naast de inzet van peilbuizen. Bv project Nieuwe
Waterweg,
daar wordt gebaggerd en de sliblaag verwijderd. Het gebied grenst aan stedelijk gebied.
Volgens de modellen zijn de effecten beperkt, maar is het van belang om te monitoren.
- Er wordt nu met peilbuizen gemonitord maar lastig om de oorzaken en gevolgen goed
uit elkaar te houden en te analyseren. In deze complexe situatie kan het meten van
grondwaterstroming extra inzicht geven en dat is een meerwaarde;
- Denk ook aan regionale en lokale gw-stromingspatronen, die je hiermee kunt scheiden.
3. Qua toepassing is het volgens geïnterviewde van belang om veranderingen van
grondwater- stroomsnelheden te meten, met name in zoet grondwater en watervoerende
pakketten. De stroomsnelheid is laag (0-20 cm/d) en qua diepte is het 0-10 m-mv.
Andere mogelijke toepassing is zoet-zout modellen en verzilting grondwater in
kustgebieden. Daar vindt modelontwikkeling plaats bij Deltares (diverse contactpersonen)
in het kader van landelijke model NHI zoet-zout en regionaal model provincie ZH. Ook
WVL is betrokken. Het probleem van deze modelontwikkeling is dat er te weinig
monitoringsdata zijn. Volgens geïnterviewde is het van belang om de zoutflux te meten
en hoe die toeneemt bij hogere buitenwaterstanden van de zee en hoe de
grondwaterstroming en –richting in de watervoerende pakketten veranderen. Volgens
Victor is het mogelijk om de zouttong bij sluis IJmuiden te meten vanaf het maaiveld mbv
geo-electrische metingen en dat levert al redelijke 3D beelden op van de zouttong.
4. Geïnterviewde ziet toepassingen voor opgeloste stoffen in grondwater en stoftransport
tav:
- zout & zoet; verontreinigingen (oa PFAS, TGG, bestrijdingsmiddelen etc); nutriënten.
Het is van belang te weten naar welke kant de gw-stroming gaat en met welke snelheid.
5. Vraag hoe sterk of hoe snel verandert de gw-stromingsrichting: dat blijkt mee te vallen. Is
wel stabiel in de tijd, maar is een gedifferentieerd beeld die lokaal sterk kan verschillen.
De stromingsrichting is een meerwaarde om de effecten van een ingreep te monitoren,
maar ook de stromingssnelheid. Peilbuizen kan ook wel, maar geeft te weinig inzicht in
deze effecten op het grondwatersysteem, vooral als sprake is van complexe situatie met
meerdere ingrepen. Denk bijv aan stedelijk gebied waarin veel meer onttrekkingen
plaatsvinden (WKO’s etc) : dan heeft een grondwaterstromingsmeting een meerwaarde.
6. Te stellen eisen aan het meetinstrument, welke criteria :
- voldoende nauwkeurigheid + betrouwbaarheid om effecten v/e ingreep te meten;
- ook de kosten zijn belangrijk;
- praktisch toepasbaarheid ook belangrijk;
- frequentie van meten : 1 x per uur (met divers).
7. Geïnterviewde ziet ook toepassingen van gw-stroming voor de modellen. Bijvoorbeeld
voor Azure (regionaal gw-model) en het meten van gw-fluxen onder het Veluwemeer naar

Meettechnieken Grondwaterstromingssnelheid- en richting

E-13

11203690-010-BGS-0001, 23 september 2019, definitief

Flevoland in 1e watervoerend pakket. Met deze metingen kun je het model calibreren en
ijken en dat is een meerwaarde. Nu neem je theoretische doorlatendheid aan, maar zit
nog veel spreiding in. Met de stromingsmetingen krijg je beter beeld van
doorlatendheden.
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Stakeholder 13 (RWS WVL)
1. Specialistisch adviseur WVL/STOWA ohgv regionale keringen tav macrostabiliteit /
piping.
2. Geïnterviewde is bezig met waterspanningsmetingen in dijken, bij welke grensspanning
een dijk bezwijkt vanuit macro-stabilitei, scheurvorming in klei/veendijken en daarvoor is
de grondwaterstand – waterspanning in het dijklichaam van belang om te monitoren.
Voor het faalmechanisme Piping is grondwaterstroming en –richting wel een
meerwaarde, maar niet voor Macro-stabiliteit dat met waterspanningen/peilbuizen wordt
gemonitord.
3. Vooral via regionale grondwaterstromingsmodellen (zie stakeholder 14 : WSRL). Er wordt
nog weinig gemeten mbt grondwater in dijken, niet meer dan enkele peilbuizen.
Via WVL nu een initiatief om bij Twentekanaal een opzetproef te doen in sluispand en
daar met instrument van Aquavector de stroming te meten, in combinatie met peilbuizen.
Maar dat is een 1e veldexperiment. Via WVL ook bij Brabantse kanalen (oa
Julianakanaal) maar dat is niet structureel. Er is geen probleem met piping in regionale
keringen van RWS.
4. Er wordt vooral via peilbuizen gemeten, maar summier (qua aantal peilbuizen) en tijdelijk.
5. Er is behoefte aan meer in-situ kennis van grondwaterstroming en –richting, met name
voor piping in het rivierengebied (zie stakeholder 14 WSRL). Het gaat dan vooral om de
lokale morfologie & ondergrond die hier bepalend is. Het meten van de gw-stroming kan
hierbij helpen, maar is op zichzelf niet voldoende.
6. Er is ruimte om een onderzoeksfase in te passen in uw project, mits goed plan waar ook
de risico’s van de proef zijn meegenomen en goedkeuring v/d waterbeheerder en budget.
7. Voor macro-stabiliteit in Brabantse kanalen heeft het plaatsen van peilbuizen
meerwaarde, met name op risicovolle plekken (oa Julianakanaal) maar géén meerwaarde
voor stroming.
Vanuit de Zorgplicht waterkeringen (contactpersoon WVL) en macrostabiliteit heeft
plaatsen van extra peilbuizen in risicovolle dijktrajecten een echte meerwaarde. Daarmee
kunnen de grondwaterstanden in de dijk op risicovolle plekken continu worden gemeten.
8. Relevante criteria voor meetinstrument:
- kosten: gemiddeld tot hoog irt de (hoge) kosten voor dijkversterkingen.
- robuust : na langere tijd (tot 1 jaar) goed blijven functioneren.
- betrouwbaar: ja.
- vooral voor de beheerder om de toestand van de dijk en veiligheidsrisico’s te monitoren.
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Stakeholder 14 (WSRL)
1. Geïnterviewde is programmamanager van POV Macrostabiliteit vanuit WS Rivierenland;
2. Geïnterviewde is niet alleen geïnteresseerd in grondwaterstroming en – richting, maar
vooral in een veiligheidsanalyse van dijken, en wat daarin bepalende risico’s en
risicofactoren zijn. Bv doorlatendheid van het dwarsprofiel van de dijk, zandbanen in de
ondergrond mbt kwelweglengte etc.
Bijvoorbeeld:
- kop van Betuwe (40 km) tussen Arnhem en Nijmegen en PK;
- hier is sprake van preferente stroombanen / zandbanen in de ondergrond;
- loopt nu MLV studie, en er speelt oa faalmechanisme macro-stabiliteit en piping;
- gebruik van gasvrije waterspanningsmeters levert nog problemen bij monitoring;
- Martin stelt dat dit soort specialistische instrumenten robuust moeten zijn (bv na 1 jaar)
en betrouwbaar en voldoende bewezen in de praktijk (“proven technology”);
- bij voorkeur uitgetest bij hoogwatersituaties of bij getij (bv Schoonhoven (30 cm) - Lek).
3. Aan de hand van vraag over het in kaart brengen van zandbanen in de ondergrond,
noemt geïnterviewde een studie van Aveco de Bondt waarin met Open data, diverse GISinformatie over elkaar is gelegd en met bewerkingen is nagegaan waar risicovolle plekken
zitten in de dijk. Interessant en benadering van GROF > FIJN. Aan de hand van
ruimtelijke analyse zou je vervolgens meer kunnen gaan doen aan monitoring op
risicovolle plekken op kleinere schaal (10 bij 10 m) bv met peilbuizen of
grondwaterstroming of andere geo-fysica cq. “geo-fantasie”.
Mogelijk relevante dijkversterkingsprojecten :
- grof zand barrière (bij Gameren);
- geotextiel (?);
- Schoonhoven Langerak (Lek): waterontspanningsmeters en macro-stabiliteit. Er is een
uitgebreid ondergrondmodel opgesteld met veel grondonderzoek (nadeel : hoge kosten).
4. Er wordt nu zeer summier gemeten aan grondwater en grondwaterstroming in projecten.
Hierboven al wat voorbeelden genoemd maar ook Vianen en Willemspolder en haven van
Tiel met risico voor piping (zie studie Aveco de Bondt), waarin peilbuizen de methode is.
Belangrijke vraag bij piping: waar komt het water vandaan? Daarbij speelt niet alleen
lokale kwel onder de dijk (risico op piping) maar ook regionale kwel. Wat is nu wat? Hier
kan het grondwaterstroming helpen in meer inzicht te verkrijgen;
5. Er is op zich wel behoefte aan meer kennis en inzicht over grondwater en –stroming,
zeker bij WS Rivierenland dat zichzelf innovatief noemt op meerdere nivo’s. Er is bij de
beheerder WSRL behoefte aan meer kennis van de toestand van de dijken en risico’s
(piping, macrostabiliteit) en ook wel budget om via een stuk voorfinanciering vanuit
aanlegbudget bij WSRL voor de V-opgave, en een deel te gebruiken voor smart
innovations > V-risico’s;
6. Er is ruimte om onderzoeksfase in te passen, mits een goed onderzoeksplan en
toepassing van reeds in de praktijk bewezen meettechnieken voor grondwaterstroming
(“proven technology”), waarmee het pipingproces goed kan worden gemonitord;
7. Er kan een meerwaarde zijn van grondwaterstromingsmetingen voor het in beeld brengen
van het piping proces onder de dijk. Echter dan moet het wel gaan om robuuste
metingen, voldoende betrouwbaar en nauwkeurig en voldoende bewezen in de praktijk
(“proven technology”) . Geïnterviewde verwacht dat het gaat om combinaties van
meerdere technieken (oa HTP-sonde, peilbuizen) gericht op het in beeld krijgen van de
ondergrond.
8. Relevante criteria :
- lage kosten;

Meettechnieken Grondwaterstromingssnelheid- en richting

E-16

11203690-010-BGS-0001, 23 september 2019, definitief

- eenvoudig en praktisch toepasbaar;
- betrouwbaar en robuust (op termijn > 1 jaar goed blijven functioneren);
- proven technology (hoog TRL nivo : ca 7-9).
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Stakeholder 15 (RWS GPO)
1. Geïnterviewde is senior adviseur grondwater bij GPO, werkzaam in uitvoeringsprojecten
van kanalen (TK en WH-kanaal) en bouwkuipen (oa sluis IJmuiden en sluis Terneuzen)
en heeft een technische achtergrond in kustwaterbouw.
2. Geïnterviewde is geïnteresseerd in grondwaterstroming en – richting, maar vooral bij
onderwerp A dat gaat over geforceerde stroming door ingreep (bv bemaling of het
baggeren van een kanaal).
3. Geïnterviewde is zowel bij onderwerp A als bij onderwerp B betrokken. Bijvoorbeeld bij
sluis Terneuzen waar een bemaling invloed heeft op de mobiele
grondwaterverontreiniging in stedelijk gebied. Dit is een reële vraag welke invloed de
bemaling heeft op het verplaatsen van de aanwezige grondwaterverontreiniging in
stedelijk gebied.
4. In Terneuzen wordt een bestaand meetnet + nieuw meetnet gebruikt van peilbuizen.
Daarnaast wordt een grondwatermodel gebruikt en is een pompproef uitgevoerd. Voor
het project Terneuzen vindt geïnterviewde dat een voldoende inspanning. Daarnaast is er
veel tijd gestoken in de voorbereiding en gesprekken met de vergunningverlener van de
gemeente en waterschap. Kortom, er is veel vertrouwen in de modellering en monitoring
en is er niet een directe behoefte aan extra metingen van de grondwaterstroming.
5. Behoefte aan meer kennis en inzicht in grondwatersysteem
Ja, het is zeker denkbaar dat extra kennis en inzicht nodig is van het grondwatersysteem.
Bijvoorbeeld rondom sluiscomplexen wat de stroming onder de sluis door, of de stroming
achterlangs de sluis (“achterloopsheid”) is. Zeker daar waar sprake is van een groot
verhang en is bij sluizen meestal het geval. Ook bij Twentekanalen speelt dat zeker,
omdat het kanaal hoger ligt dan de omgeving. Daarnaast heeft meten van
grondwaterstroming een meerwaarde, bv om de herkomst van het grondwater vast te
stellen bij Twentekanaal: is het plaatselijke grondwater en grondwaterdruk nu afkomstig
van de Doorbraak (kruist het Twentekanaal) die ook nieuw wordt aangelegd, of vanuit het
Twentekanaal die wordt gebaggerd. Geïnterviewde noemt het een groot voordeel als
deze instrumenten in bestaande peilbuizen worden geplaatst en is een stuk makkelijker
qua toepassing.
6. Is er ruimte om onderzoek toe te passen in uw project?
Ja die ruimte is er, mits het een voldoende meerwaarde heeft. Dit hangt af van het project
en de toepassing en specifieke vragen of daar sprake is van een meerwaarde. Zie vraag
7.
Verder noemt geïnterviewde de onderzoeksmatige insteek. Bijvoorbeeld project
Biosealing (TU Delft) en IJzeroer (Deltares) waar deze metingen heel goed passen voor
inzicht te verhogen waar de stroming naar toegaat als de doorlatendheid afneemt.
Geïnterviewde geeft advies om bij een labproef gebruik te maken van “water-grond goot”
bij Deltares.
7. Meerwaarde van grondwaterstroming en –richting in uw werkveld?
Ja, diverse voorbeelden genoemd waar sprake is van meerwaarde, maar soms is de
standaard meetmethode van peilbuizen en analyses ook al voldoende om inzicht te
verkrijgen. Het hangt dus sterk af van de toepassing en het specifieke project en
vragen/problemen die daar spelen.
8. Criteria
Diverse criteria om na te gaan welke meetprincipes en -instrumenten geschikt zijn voor
toepassing in de praktijk bij RWS projecten. Volgens geïnterviewde is het beter om
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rechtstreeks met een RWS project af te stemmen en met contactpersonen een pilot te
regelen, want anders kan het wel eens veel langer gaan duren. Bv eerst één of twee
schaalproeven in 2020 doen waarin je één of twee kansrijke technieken gaat toepassen
(bv glasvezel, thermistor etc) en daarna een pilot project.
Stakeholder 16 (Deltares)
1. Geïnterviewde is praktisch geohydroloog bij Deltares, werkzaam in diverse projecten
(onderzoek & uitvoering) in het vakgebied grondwater & ondergrond in brede zin.
2. Interesse ligt vooral bij vakgebieden A t/m E (op lokale schaal):
- bouwprojecten (uitvoering);
- bodem- en grondwatersaneringen (uitvoering);
- TGG Perkpolder, verontreiniging (onderzoek);
- kwel en kwelfluxen, (onderzoek);
- verzilting, verdroging, opslag van zoet water (onderzoek).
De eerste eis is het schetsen van een ruimtelijk beeld van grondwaterstroming (1D-2D3D). Bv ondiepe grondwaterstroming naar een sloot of greppel zoals TGG Perkpolder om
grondwaterstroming in de dijk en onder de dijk in beeld te brengen;
3. Bij welke projecten betrokken mbt grondwaterstroming?
Naast bovengenoemde voorbeelden is geïnterviewde betrokken bij verziltingsonderzoek
en verdroging (via regionale gw-stroming) en opslag van zoet water. Daar speelt
grondwater-stroming een belangrijke rol, en heeft het een meerwaarde als de
grondwaterstroming direct wordt gemeten in het veld.
4. Hoe wordt nu aan grondwater gemeten?
Ja, er wordt veel in peilbuizen gemeten en extra onderzoeken (pompproeven of
Slugtesten) om doorlatendheden te meten, en stijghoogte en grondwaterstand. Er worden
echter géén metingen van gw-stroming gedaan. Aan de hand daarvan wordt een
gemiddelde stroming berekend met allerlei aannames over doorlatendheden, maar
directe metingen van de grondwaterstroming gebeurt niet. Directe grondwaterstroming (snelheid en –richting) heeft zeker een meerwaarde, maar moet die meting wel
betrouwbaar zijn (zie vraag 8).
5. Is er in uw werkveld behoefte aan extra kennis en inzicht in grondwaterstroming?
Geïnterviewde is betrokken bij veel diverse soorten projecten op lokale schaal (0-10 tot
25 m). Voor het in beeld brengen van regionale grondwaterstroming is een ander
instrument nodig. Geïnterviewde geeft aan dat door directe meting van de
grondwaterstroming er op lokale schaal (onderzoeksmatig) meer inzicht komt in het
grondwatersysteem:
- relatie oppervlaktewater en grondwater;
- omgekeerde drainage ivm bodemdaling;
- grondwaterkwantiteit (A, C en D) en -kwaliteitsvraagstukken (B);
6. Ruimte voor onderzoeksfase in uw werkveld of project?
Ja, bijvoorbeeld voor Lumbricus (= Living Lab). Contactpersoon is werkzaam bij Deltares.
Dan is het mogelijk om extra veldmetingen te doen en nieuwe monitoringstechnieken uit
te proberen in een pilot. Lumbricus is gericht op een klimaatrobuust water- en
bodemsysteem waar verdroging en vasthouden van water en uitspoeling van nutriënten
centraal staat. Het project is onderdeel van NKWK – onderzoeksprogramma en gelieerd
aan Deltaprogramma.
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7. Wat is de meerwaarde van grondwaterstroming?
- kwantiteit : hoe snel en in welke richting stroomt het grondwater?
- kwaliteit : stoffen opgelost in het grondwater (zout, nutriënten, verontreinigingen).
8. Criteria
- snelle metingen kunnen doen in het veld om de globale stromingsrichting te karteren;
- eenvoudig en praktisch toepasbaar (dan kun je veel metingen doen op één dag);
- verticale en horizontale stroming (kwelfluxen / verticaal in veenweidegebieden);
- kosten (= relatief) want dat hangt samen met aantal metingen per dag.
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