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Publicatie

Samenvatting
Het project van KPP BO13 2020 Meten grondwaterstroming richt zich op de vervolgstap(pen)
die noodzakelijk zijn om te komen tot implementatie van veelbelovende technieken voor de
bepaling van grondwaterstroming (richting- en snelheid) in de praktijk. Hiervoor is het
noodzakelijk om vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen en een pilot- en
innovatieprogramma vorm te geven.
Het project is in goed overleg vormgegeven vanuit RWS en Deltares inclusief een wederzijdse kritische blik op noodzakelijke activiteiten gericht op de projectdoelstelling. In een
goede samenwerking zijn taken gedetailleerd en opgepakt qua uitvoering (Co-creatie).
Wezenlijk onderdeel van het proces van meerwaarde bepaling van de innovatieve
meettechnieken zijn (verdiepende) interviews bij stakeholders geweest. Hierbij zijn ook de
bestaande en mogelijke toepassingen besproken. De eerder geïnventariseerde technieken
(Deltares, 2019) blijken vooralsnog in beperkte mate te worden toegepast.
Het definitieve resultaat van het project bestaat uit:
•
Gespreksverslagen
•
Een position paper inclusief samenvatting van de casussen
•
(Middel)lange termijn innovatieprogramma, nadere karakterisering van
grondwaterstromingssituaties
•
Eindrapport (oplegnotitie) inclusief PowerPoint presentatie
Voorliggend position paper betreft de weergave van de huidige meetpraktijk voor een aantal
toepassingsgebieden die voor Rijkswaterstaat relevant zijn. Hierbij is onderscheid gemaakt in
waterveiligheid met als onderwerpen dijken (met name gericht op piping als
faalmechanisme), sluizen en stuwen ( gericht op onder- en achterloopsheid van
kwelschermen) en kanalen (vanwege welvorming). Daarnaast (duurzaam)
grondwaterbeheer, waarbij bemalingen van belang zijn en verder de relatie met
grondwaterwinningen en het beheer van verontreinigingen. In belangrijke mate blijkt de
gegevensverzameling hierbij te rusten op traditioneel grondonderzoek met gebruikmaking
van peilbuizen. Voor deze toepassingsgebieden wordt een doorkijk gegeven naar
innovatiemogelijkheden voor het meten van grondwaterstroming (richting en snelheid),
alsmede de meerwaarde die daarbij naar verwachting behaald kan worden. Er zijn in de
eerdere studie een elftal innovatieve in-situ meettechnieken geïdentificeerd voor het meten
van grondwaterstroming. Dit betreft vooral puntmetingen. Daarnaast zijn er ook
mogelijkheden voor vlakmetingen (remote sensing) en lijkt er uitzicht op een driedimensionale meetmethode voor de ondergrond (electrical resistivity tomografie (ERT)). Wat
betreft het ontwikkelingsstadium en de praktijktoepasbaarheid zijn er duidelijke verschillen.
Op basis van de evaluatie van de uitkomsten van de interviews waarbij de wensen en
mogelijkheden voor het meten van grond-waterstroming zijn samengevat en gerelateerd aan
de eerdere verkenning (Deltares, 2019) wordt aanbevolen om in het vervolg een
puntmeettechniek (bijv. Aquavector of vergelijkbaar), lijnmetingen via glasvezelkabels en de
ERT-techniek in het pilot- en innovatie-programma mee te nemen. Tevens wordt aangegeven
welke mogelijke pilotprojecten er zijn voor de verdere ontwikkeling en implementatie van
innovatieve meet- en monitoringtechnieken op het gebied van grondwaterstroming en is
hierin een eerste selectie gemaakt. Het gaat hierbij om projectenrond sluizen en kanalen
(bijv. sluis Terneuzen en/of Amsterdam-Rijnkanaal), grootschalige uitbreiding
weginfrastructuur (bijv. A27 Verdiepte Ligging). Ook op het gebied van waterveiligheid rond
dijken lijken er mogelijkheden tot aansluiting bij HWBP-proefprojecten zoals Reevediep en
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Hedwige/Prosperpolder. Verder zijn er mogelijkheden bij gebiedsgericht grondwaterbeheer
(zoals pilot GWB Botlek) en voor pilots met waterwinbedrijven zoals Vitens en Waternet.
Uit de interviews blijkt dat er een brede interesse is om kennis over praktijktoepassingen uit
te wisselen en voor het uitvoeren van een kennis- en innovatietraject gericht op het meten
van grondwaterstroomsnelheid en -richting. Dit onderwerp blijkt te raken aan een breed scala
van projectactiviteiten in verschillende toepassingsgebieden.
De gedetailleerde uitwerking en opzet van een meet- en ontwikkelingsprogramma voor de
relevante pilots zal in een vervolgstap nader moeten worden vorm gegeven op basis van
beschikbare informatie en de wensen en ideeën in het betreffende uitvoerende consortium.
Dit is geen onderdeel van het huidige project.
Naast inhoudelijke aspecten speelt nadrukkelijk de aantakking en inbedding in
organisatorisch opzicht een belangrijke rol bij het bepalen van de vervolgstappen in de vorm
van een innovatie-traject. Het genereren van draagvlak en het in samenspraak met RWS
WVL zoeken naast de juiste ingangen voor de verschillende toepassingsgebieden vraagt
hierbij specifieke aandacht en omvat tevens het vormen van een netwerk.
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1 Inleiding
Projectdoelstelling
In 2019 is in het Corporate Innovatie Programma een inventarisatie en evaluatie uitgevoerd
van meet- en monitoringstechnieken die gebruikt kunnen worden voor het bepalen van
(veranderingen in) de grondwaterstroomsnelheid en -richting (Deltares, 2020).
Ten behoeve van het monitoren van grondwaterstroming en richting heeft Deltares in 2020 en
2021 vervolgens een inventarisatie uitgevoerd om te onderzoeken hoe dicht vraag en aanbod bij
elkaar liggen. Deze inventarisatie is uitgevoerd middels een aantal interviews met potentieel
geïnteresseerden in het meten van grondwaterstromingen binnen en buiten RWS (Deltares,
2021).
Doelstelling van deze werkzaamheden is om de mogelijke vervolgstap(pen) te bepalen die
noodzakelijk zijn om te komen tot verdere implementatie van veelbelovende technieken in de
praktijk. Hiervoor wordt een ‘go/no-go’ beslissing voorbereid vanuit de Triple Helix partijen
(markt, aanbieders, kennisinstituten) voor het gezamenlijk uitvoeren van het kennis- en
innovatietraject gericht op het meten van grondwaterstroomsnelheid en -richting.
Het project is in goed overleg vormgegeven vanuit RWS en Deltares inclusief een
wederzijdse kritische blik op noodzakelijke activiteiten gericht op de projectdoelstelling. In
een goede samenwerking zijn taken gedetailleerd, opgepakt en verdeeld (Co creatie). De
uitvoering heeft geresulteerd in een viertal producten, dit betreft:
•
Gespreksverslagen
•
Een position paper inclusief samenvatting van de casussen
•
(Middel)lange termijn innovatieprogramma, nadere karakterisering van
grondwaterstromingssituaties
•
Eindrapport inclusief PowerPoint presentatie
Voorliggend rapport betreft de weergave van de huidige meetpraktijk voor een aantal
toepassingsgebieden die voor Rijkswaterstaat relevant zijn en een doorkijk naar mogelijke
innovaties met betrekking tot het meten van grondwaterstroming (richting en snelheid),
alsmede de meerwaarde die daarbij naar verwachting behaald kan worden.
De basis hiervoor is gelegd aan de hand van de uitgevoerde interviews gericht op de nadere
inventarisatie van verwachtingen bij zowel de vraag- als aanbodzijde bij de verdere
implementatie van beschikbare meet- en monitoringtechnieken.

Inbedding in kennisbehoefte RWS
1.2.1
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Maatschappelijke vraag bij bodem en ondergrond
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 cruciale rol, zowel om problemen 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 voor RWS zijn:
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•

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.

1.2.2

Wijze waarop het project bijdraagt aan de kennisbehoefte van RWS
Door een beter inzicht te hebben in de effecten van onzekerheden in parameterschattingen
op de uitkomsten van modelstudies, kunnen risico’s door schade aan de omgeving of aan de
uitvoering van projecten worden voorkomen. Schadegevallen door foutieve aannamen in de
projectvoorbereiding kunnen zich manifesteren door verzakkingen van belendingen,
verdroging of vernatting van natuur, de openbare ruimte of agrarische percelen, verplaatsing
van mobiele grondwaterverontreinigingen en andere grondwater gerelateerde schades. Bij
verbetering van het inzicht kunnen op een passende wijze maatregelen worden geselecteerd
om de risico’s te reduceren.
Naast de beheersing van risico’s levert een beter inzicht in de grondwaterstroming in zijn
algemeenheid betere modellen op, die uiteindelijk ook leiden tot beter onderbouwde
beleidskeuzes ten aanzien van de bodem en ondergrond bijv. op het gebied van
klimaatverandering, energietransitie maar ook beter onderbouwde keuzes ten aanzien van
diverse infrastructurele MIRT-aanlegprojecten waar Rijkswaterstaat als uitvoeringsorganisatie
voor verantwoordelijk is.
Kortom, deze innovatieve meettechnieken voor grondwaterstroming spelen een belangrijke
rol in het beter in beeld brengen en monitoren van het ondergrondgebruik en de effecten van
diverse (infrastructurele) ingrepen in bodem en ondergrond.
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2

Behoefte meten grondwaterstroming
Dit hoofdstuk is gericht op de analyse van de resultaten uit de interviews (Deltares, 2021) in
termen van de huidige meetpraktijk en de kansen/beperkingen die men ziet als het gaat over
de implementatie van innovatiemeettechnieken gericht op het bepalen van
grondwaterstroming (snelheid- en richting). De analyse en samenvatting gaat over een
beperkt aantal specifieke toepassingsgebieden. Voorzover relevant wordt hierbij ook
onderscheid gemaakt naar de positie in de markt zoals hogere en lagere overheden,
aannemerij, advies e.d. Hiermee wordt in beeld gebracht welke behoeftes er zijn bij
probleemhouders op het gebied van het meten van de grondwaterstroming
Omdat de benodigde middelen voor de verdere ontwikkeling en toepassing schaars zijn en
stakeholders in de toedeling daarvan prioriteiten willen kunnen stellen is ook gevraagd naar
het onderscheid ‘nice to have’ en ‘need to have’. Bestaande knelpunten kunnen resulteren in
‘urgente’ vragen. Deze classificatie volgt niet zondermeer uit de antwoorden in de interviews,
maar door in te gaan op de meerwaarde voor bepaalde toepassingen wordt hieraan invulling
gegeven. Daarbij is van belang of de grondwaterstromingsinformatie toegevoegde waarde
heeft voor het besluitvormings-/sturingsproces.
Vervolgens is de koppeling naar (innovatieve) meettechnieken relevant en het uitzicht dat
deze bieden op het vullen van de geïdentificeerde informatiebehoefte en de randvoorwaarden die daarbij van toepassing zijn.
In dit hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op de onderscheiden toepassingsgebieden
(paragraaf 2.1). Vervolgens wordt beschreven welke ontwerp, uitvoerings- en monitoringvragen in de huidige uitvoeringspraktijk van belang zijn. Daarbij is sprake van onzekerheden
(bandbreedtes) in het gebruik van modellen, veiligheidsfactoren in de bepaling van
maatgevende risico’s in relatie tot faalmechanismen en een bepaalde effectiviteit/efficiency
van de gekozen oplossingen (paragraaf 2.2). Vervolgens wordt in paragraaf 2.3 beschreven
wat de ‘state of the art’ technieken op het gebied van het meten van grondwaterstroming
(snelheid- en richting) hieraan toe zou kunnen voegen en in hoeverre er ervaring mee is
opgedaan in praktijkprojecten.

Onderscheiden toepassingsgebieden
In de eerdere studie is onderscheid gemaakt in karakteristieke praktijksituaties waarbij
grondwaterstroming een rol speelt (Deltares, 2019). Dit zijn:
•
•
•
•
•

(A) Geforceerde grondwaterstroming door een ingreep (bemaling, baggeren,
peilverhoging)
(B) Monitoren van ‘natuurlijke grondwaterstroming’ in relatie tot IBC
werken/verontreinigingen
(C) Karakterisering en monitoren van dijkveiligheid in relatie tot piping
(D) Ondergrondse constructies waardoor opstuwing van grondwater kan
plaatsvinden
(E) IJken / kalibreren van grondwatermodellen (landelijke, regionale, lokale schaal)

Vanuit het oogpunt van (maatschappelijke) impact en de identificatie van stakeholders is het
zinvol om deze karakteristieke praktijksituaties te plaatsen in het (beleids-)thema waarvoor
het relevant en/of actueel is. Hierbij de volgende twee thema’s onderscheiden:
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Waterveiligheid
•
•
•

Dijken (piping als faalmechanisme)
Kunstwerken zoals sluizen en stuwen
Kanalen (wellen)

Duurzaam grondwaterbeheer
•
•
•
•

Uitvoering infrastructurele projecten (o.a. bemaling)
Grondwaterwinning voor de drinkwatervoorziening
Gebiedsgericht grondwaterbeheer bij verontreinigingen en geohydrologische
isolatie
Overig
Kwelstroming bij natuurgebieden
Verzilting
Subirrigatie

Binnen elke toepassing kan weer onderscheid gemaakt worden naar de specifieke fasen in
een project, danwel in de projectdoelstelling. Gegevens worden hierbij gebruikt ten behoeve
van:
•
•
•

Verkenning, planuitwerking, voorbereiding uitvoering, Ontwerp, uitvoering en
monitoring tijdens de uitvoering en Monitoring in de beheerfase
Risico-beheersing
Beleidsontwikkeling en implementatie (klimaatadaptatie en mitigatie, allocatie
natuurlijke hulpbronnen en schaarse ruimte)

Stand van de praktijk en innovatie-behoefte

2.2.1

Algemeen
Op het gebied van waterveiligheid speelt de combinatie van geotechniek en geohydrologie
een rol in de verschillende projectfasen. De relevante mechanismen die daarbij spelen en
een relatie hebben met grondwaterstroming zijn micro- en macrostabiliteit, kwel, welvorming
en piping.
Kwel is opwaarts gerichte grondwaterstroming waarbij afhankelijk van de locatie grondwater
uiteindelijk onder druk aan de oppervlakte uit de bodem komt (veelal in het aanwezige
oppervlaktewater).
Piping is een faalmechanisme bij dijken. Bij hoge buitendijkse waterstanden kan de
waterdruk in zandlagen, die in verbinding staan met de rivier of getijdegebied, zo hoog
oplopen dat het water binnendijks omhoogkomt (‘kwel’). Als de waterdruk groter is dan het
gewicht van de deklaag dan zal deze ‘opbarsten’, waarbij een wel kan ontstaan. Bij
voldoende opwaartse druk kan het water zandkorrels vanuit de zandlaag omhoogstuwen en
op het maaiveld afzetten. Dit wordt ‘heave’ genoemd. Als er voldoende zandkorrels vanuit de
zandlaag worden meegevoerd zal er door (terugschrijdende) erosie onder de deklaag en
onder de dijk een kanaal ontstaan, een ‘pipe’. De pipe kan mettertijd in lengte en omvang
toenemen waardoor er een verbinding ontstaat tussen het buitenwater (rivier of getijde) en
het achterland (binnendijks). Als er geen maatregelen getroffen worden zal de dijk door de
erosie kunnen bezwijken (R. van Montfoort & A. Wiggers, 2020).
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Dezelfde processen spelen een rol in het waterbeheer bij polders met slechtdoorlatende
deklagen. Hierbij speelt daarnaast ook de (verschillen in) waterkwaliteit (bijv. aanwezigheid
van zoet, brak en/of zoutgrondwater) nog een rol.
Opbarsting van de deklaag (de bovenste relatief slecht doorlatende laag van de ondergrond)
treedt op wanneer de grond niet zwaar genoeg is om de druk van het grondwater te
weerstaan. Als de gronddruk = lithostatische druk (afhankelijk van de dikte en samenstelling
van de deklaag) lager wordt dan de grondwaterdruk in het eerste watervoerende pakket, kan
de bodem opbarsten. De kans daarop is groot als de deklaag dun is (en/of licht is) en/of als
er een grote kweldruk (opwaartse druk) aanwezig is in het onderliggende watervoerende
pakket. Tijdens het opbarsten van de bodem ontstaan er preferente stroombanen voor het
diepere grondwater: wellen. Via deze wellen komt dieper en daardoor vaak zouter
grondwater omhoog gestroomd (kwel), naar de sloot of het maaiveld (De Louw, 2013). Voor
de landbouw veroorzaken opbarsting en wellen problemen door de verminderde draagkracht
van de natte bodem. Daarnaast dragen wellen bij aan het inzakken van slootkanten en het
dichtslibben van sloten, waardoor de watervoerende capaciteit afneemt en de sloten steeds
weer geschoond moeten worden of beschoeiing moet worden aangebracht. Uiteindelijk kan
dit leiden tot verminderd functioneren van het oppervlaktewatersysteem, en/of een toename
van de kosten van het waterbeheer. Het daadwerkelijk optreden van opbarsting kan
autonoom gebeuren, of kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden of
verdieping van waterbodems. Belangrijke risico-verhogende factoren zijn een toenemende
grondwaterdruk in het eerste watervoerende pakket, of een afname van de dikte en gewicht
van de deklaag. Dit laatste vormt naar verwachting het belangrijkste risico. De deklaagdikte
en -massa kan bijvoorbeeld afnemen door veenafbraak (ook wel bekend als veenoxidatie),
omdat hierbij organische stof wordt omgezet in gassen en opgeloste stoffen.
De gronddruk neemt verder af (en het opbarstrisico toe) doordat bij doorgaande bodemdaling
het ondiepe grondwaterniveau (freatisch peil) vaak wordt verlaagd middels een
oppervlaktewaterpeil verlaging om een bepaalde drooglegging te handhaven. Daarnaast
wordt met het verlagen van het freatisch peil de veenoxidatie(in het geval van veengrond) en
bodemdaling in stand gehouden. Met iedere verlaging van het freatisch peil neemt
tegelijkertijd de stijghoogte van het eerste watervoerende pakket af, wat de grondwaterdruk
in het eerste watervoerende pakket verlaagt en het opbarstrisico verkleint. Dit samenspel van
factoren en afhankelijkheden zorgt ervoor dat het voorspellen van het toekomstig
opbarstrisico alleen gedaan kan worden met behulp van gekoppelde geologische en
hydrologische modellen.
Voor de beoordeling van de grondwaterstroming wordt nu gebruik gemaakt van een
combinatie van grondonderzoek ter bepaling van de schematische opbouw van de
ondergrond (met behulp van boringen en sonderingen) en het meten van
grondwaterstijghoogte (met behulp van peilbuizen). Met behulp van het gebruik van modellen
wordt vervolgens het gedrag van het systeem bepaald, inclusief de risico-beoordeling van
faalmechanismen. De grondwaterstroming wordt hierbij berekend uit stijghoogte-verschillen,
bodemopbouw en doorlatendheden elk met hun eigen beperkingen ten aanzien van de
nauwkeurigheid en representativiteit. Het meten van grondwaterstroming (richting- en
snelheid) zal grote voordelen opleveren als het gaat om toetsing van deze verwachtingswaarden en/of bepaling van de actuele situatie. Ook doet zich uiteraard de vraag met
betrekking tot nauwkeurigheid en representativiteit voor.
2.2.2
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Dijkveiligheid
Onder dijken kan (vooral bij grote waterstandsverschillen buiten- en binnendijks)
geconcentreerde kwel optreden, waarbij er dan een pijp kan ontstaan. Bij dit piping proces
kunnen, als de grondwaterstroomsnelheden hoog genoeg zijn, zand meevoerende wellen
ontstaan. Als gevolg van erosie kan vervolgens de stabiliteit aangetast worden.
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De beoordeling van de gevoeligheid van dijken voor piping wordt in Nederland volgens de
rekenregel van Sellmeijer uit 2011 uitgevoerd [WBI, 2017]. Om de rekenregel van Sellmeijer
uit 2011 toe te passen zijn geometrische-, bodemparameters en hydraulische
randvoorwaarden nodig, zoals de kwelweglengte, de weerstand in het voorland, de
deklaagdikte, reken-waarden voor zandgrofheid (d70; korreldiameter) en doorlatendheid (k)
en het waterpeil ter plaatse van het uittreedepunt van de kwelweg (zie figuur 1). Deze
zogenaamde sleutelparameters hebben directe invloed op het berekeningsresultaat [Arcadis,
2016].

Figuur 1. Schematische dwarsdoorsnede dijk met de voor piping relevante parameters (WBI, 2017)

Voor diverse faalmechanismen van dijken is inzicht in en het bepalen van het
waterspanningsbeeld belangrijk. Vooral maatgevende hoogwatersituaties zijn hierbij
bepalend. In het kader van het ProjectOverstijgende Verkenning Piping (POV Piping, 2019) is
onderzoek gedaan naar wellen (Acaciawater, 2014). Hierbij is geconstateerd dat het
wenselijk is het geohydrologisch inzicht rond (zand meevoerende) wellen te vergroten. De
combinatie van meten en modelleren is hierbij essentieel gebleken om tot goede
interpretaties te komen. De grondwaterstroomsnelheden nemen alleen in de nabijheid van de
wel toe, hetgeen betekent dat het succes van het uitvoeren van metingen daarvan zeer
gevoelig zijn voor de afstand tot een wel. Dit maakt puntmetingen kwetsbaar tenzij het
bepalen van een stromingsveld efficiënt kan plaatsvinden.
Voor het toepassingsgebied met betrekking tot dijken en waterveiligheid bestaat er min of
meer consensus dat een meetinstrument voor het bepalen van de grondwaterstroomsnelheid
en -richting een concrete toepassing is waarvoor interesse bestaat (ENW, 2017). Ook de
traditionele instrumenten zoals peilbuizen en waterspanningsmeters blijven voor dijken
belangrijke meetinstrumenten waarbij door meer geïnterviewden opgemerkt wordt dat voor
dijkveiligheid in NL er gemiddeld genomen veel te weinig wordt gemeten (aantal locaties en
tijdsduur). Gepleit wordt voor de combinatie van metingen die een ruimtelijk inzicht geven
met puntmetingen, bijvoorbeeld door kombinatie van de In Situ Permeable Flow Sensor en
het gebruik van Distributed Temperature Sensing met een glasvezelkabel.
Het is belangrijk om op te merken dat er bij dijkveiligheid al een initiatief loopt waarbij
aandacht besteedt wordt aan het invullen van de behoefte-vraag aan nieuwe/alternatieve
meetmethoden op het gebied van piping. Via het Kennisplatform Dijkmonitoring
(http://www.dijkmonitoring.nl/) wordt er hierbij gestreefd naar kennisontwikkeling en
uitwisseling. Zie interview met BZIM d.d. 1 december 2020 (Deltares, 2021).
Idealiter meet een ‘instrument’ gericht op de parameterwaarde doorlatendheid (bijvoorbeeld
ten behoeve van gebruik in de piping-regel van Sellmeijer) meer de ‘bulk’ doorlatendheid, dus
niet een zeer lokale, mogelijk niet representatieve waarde als gevolg van bodemheterogeniteit. Deze ‘bulk’ doorlatendheid is dan representatief voor een deel van de (heterogene)
dijkskern of de doorlatendheid van een afzonderlijk onderscheiden grondlaag. Daarom zijn

11 van 35

BO13 2020 Meten Grondwaterstroming
11206789-000-BGS-0003, 19 juli 2021

instrumenten zoals de In Situ Permeable Flow Sensor en Distributed Temperature Sensing
met een glasvezelkabel (nr. 7 en 9 in het rapport (Deltares, 2019)) van belang. Vooral de
weinig doorlatende gronden (klei, veen) en dijkskern (klei) zijn van belang voor faalmechanismen als macrostabiliteit. De zandlagen zijn vooral van belang voor bijvoorbeeld piping, hierbij
zijn de weglengte en doorlatendheid belangrijke parameters vanuit de ‘piping-regel volgens
Sellmeijer’ die bij toetsingen gehanteerd wordt. Relevant is waar de stroming naar toe gaat
en waar de grens zit (weglengte). Het meten van de daadwerkelijke grondwaterstroming kan
bijdragen aan de noodzakelijke ‘bewijslast’ bij de toetsing op maat (WBI, 2017)1.
Het direct meten (in-situ) van de grondwaterstroming heeft meerwaarde ten opzichte van het
afzonderlijk meten van de grondwaterstand en het bepalen van ‘bulk’doorlatendheden door
kalibratie met een grondwatermodel. De combinatie van het gemeten verhang en de in situ
grondwaterstroomsnelheid geven een meetwaarde voor de actuele (in-situ) doorlatendheid.
De combinatie van verschillende meetgegevens (inclusief doorlatendheids-bepalingen met
bijvoorbeeld de Anisotrope Mini Pumping Test (AMPT) en Hydraulic Profiling Tool (HPT)sonde) maken verder dat het voor de risico-beoordeling gehanteerde grondwater-model
gevalideerd en verbeterd kan worden. Dit geeft minder vrijheidsgraden voor het grondwatermodel en daardoor een betere fit met de actuele situatie. Dit is een belangrijke toegevoegde
waarde en van groot belang voor het bepalen van het piping-risico (zie ook Leuvenink et. al.
2017).
Met de verkregen informatie kan ook beter onderscheid worden gemaakt tussen regionale
grondwaterstroming en lokale grondwaterstroming onder en in de dijk, alsmede het aantonen
van mogelijk aanwezige preferente stroombanen. In sommige gebieden blijkt het nu lastig om
de grondwaterstromingssituatie goed vast te leggen met de bestaande meetprotocollen en
meetintensiteit. Meer typen grondwatermetingen combineren levert daarbij meer op dan
alleen een grotere hoeveelheid beschikbare gegevens van dezelfde grootheid van in dit geval
alleen de grondwaterstand.
Mogelijk zijn hierbij ook de meer regionale waterkeringen een interessant toepassingsgebied.
Boezemkades zijn moeilijk te beoordelen systemen omdat ze vaak al heel lang bestaan en
de opbouw onbekend. Het meten van grondwaterstroming rond boezemkades en het
inrichten van meetraaien rond regionale keringen biedt mogelijk inzichten die moeilijk met
peilbuizen zijn te krijgen.

In de praktijk vormt een kosten-baten afweging een belangrijk criterium voor de inzet van
technologie. Ten aanzien van de inzet van glasvezel als innovatieve techniek heeft dit de
volgende praktijk-ervaring opgeleverd die laat zien dat standaardisatie en kostenreductie
eveneens wezenlijke doelstellingen kunnen zijn voor projecten naast de technologieontwikkeling en verificatie.
“Toepassing glasvezel bij lange termijn monitoring en bewaking bij hoogwatersituaties:
Bij de ontwikkeling van de grofzand barrière is meten met een glasvezelkabel als optie meegenomen om
het dichtslibben van het doek te monitoring. Op grond van de kosten is dit echter niet doorgezet. (Kader:
Het doel van de meters was aantonen dat het VZG niet dichtslibt. Dat is nu ook met een literatuurstudie
afgedekt. Daarnaast zijn de onderhoudskosten voor de betreffende toepassing te hoog. €20 000 per jaar
en voor een meting nog eens €25.000. Als je dan één keer in de 5 jaar een meting kan doen dat eigenlijk
ook nog eens moeilijk te interpreteren is (in de praktijk blijken peilbuis gegevens verzamelen al een
uitdaging)... heeft ons doen besluiten dat we ons geld op andere kennisontwikkeling inzetten.)”

——————————————
1
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NB. Vooral toetsing van het actuele gedrag tijdens extreme omstandigheden wordt als zeer waardevol gezien.
Frequentie van optreden van een dergelijke situatie 1x per 5 jaar.
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Samenvattend: Meten van grondwaterstroming biedt gericht op nadere karakterisatie van
actuele grondwaterstromingssituaties en het risico van piping mogelijk extra handvaten voor
‘toets op maat’ uit WBI2017 die in 2023 volledig van kracht wordt.
Ook de maatregelen ter voorkoming van piping kunnen invloed hebben op grondwaterstroming. Het uitvoeren van metingen voorafgaand aan de ingreep en na de realisatie kan
inzicht bieden in hoeverre met de ingreep de gewenste effectiviteit bereikt is. Mogelijke
situaties waarbij dit relevant is betreft het aanbrengen van kwelschermen, maar mogelijk ook
bij oplossingen als de ‘grofzand-barrière.
2.2.3

Sluizen en Stuwen.
Bij sluizen speelt de kwelproblematiek een belangrijke rol vanwege de grote waterstandsverschillen die kunnen optreden. Achterloopsheid en onderloopsheid is een belangrijke
faalmechanisme met kans op het ontstaan van zandmeevoerende wellen. Ter voorkoming
hiervan zijn/worden kwelschermen toegepast. Voor met name historische kunstwerken is de
aanwezigheid en effectiviteit hiervan een onzekere factor met toenemend belang vanwege de
renovatie- en vervangingsopgave bij natte kunstwerken. Uit risico- en kostenoogpunt heeft
het meten van grondwaterstroming hier duidelijke meerwaarde.
Er wordt gewerkt aan het opstellen van een meetprotocol, alsmede het testen hiervan in een
voorbeeldproject. Op basis van de uitvoeringsomstandigheden (complexe constructie,
beperkte ruimte voor het doen van metingen) is hierbij vooralsnog uitgegaan van het gebruik
van peilbuizen. Innovatieve meettechnieken kunnen een belangrijke aanvulling zijn in dit
protocol.

Figuur 2. Beperkingen bij de bepaling van de locatie of lengte van een kwelscherm met
peilbuismetingen (Deltares, 2020b).

Voor het ontwerp en de uitvoering van sluizen en stuwen en het afleiden van locatiespecifieke bodemparameters wordt gebruik gemaakt van pompproeven. Deze geven veel
informatie, maar er zit bij de interpretatie een behoorlijke spreiding. Het meten van
grondwaterstroming kan door een meer gedifferentieerde bepaling van de geohydrologische
situatie en doorlatendheids-verdeling de betrouwbaarheid en kalibratie van
grondwatermodellen verbeteren en daarmee de onzekerheid/risico bij uitvoering verkleinen.
Uitvoeringsvoorwaarden (bereikbaarheid, aanwezigheid obstakels) maakt dat puntmetingen
(evt. in aanwezige peilbuizen), alsmede Distributed Temperature Sensing met een (verticale)
glasvezelkabel die met een sondeertechniek weggedrukt wordt hier de meest kansrijke
technieken vormen.

2.2.4
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Kanalen
Kanalen vormen een wezenlijk onderdeel van de bestaande kritieke waterinfrastructuur uit
oogpunt van transport alsmede het kwantitatieve waterbeheer. Aanpassing van functionele
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eisen, alsmede onderhoud en beheer resulteert in grondwater-gerelateerde vragen en soms
knelpunten.
Langs diverse kanalen doen zich bijvoorbeeld problemen voor met kwel / wellen waarbij er
onderzoek gedaan wordt naar de koppeling van de optredende kwel / wellen in aangrenzende percelen en het kanaal. Als wellen eenmaal zijn ontstaan zijn ze nauwelijks te herstellen.

Figuur 3. Schematische weergave welvorming met meer kanalen (De Louw, 2013)

Veelal worden voor het onderzoek naar welvorming nu peilbuizen gebruikt. Resulterende
veranderingen in waterkwaliteit (veelal zoet/zout) kunnen ook aan de hand van geleidbaarheid bepaald worden. Bij verplaatsing van zoet- zoutgrensvlakken worden nu vooral
geofysische metingen toegepast, inclusief het plaatsen van zoutwachters. Dit speelt vooral in
combinatie met de aanwezigheid van diepe polders waar, door de regionale invloed,
brakke/zoute kwel uit de diepere ondergrond kan optreden. Wellen kunnen hierbij leiden tot
verzilting van het oppervlaktewater. De herkomst van het water kan eveneens afgeleid
worden uit temperatuurverschillen. Infrarood (IR-) metingen worden hierbij bijvoorbeeld
toegepast bij het onderkennen van temperatuurverschillen vanuit het onderscheid in ondiep
en diep grondwater. Het meten van grondwaterstroming bij bestaande wellen kan ook een
basis bieden om te komen tot inzichten waarmee welvorming wordt voorkomen bij
waterhuishoudkundige ingrepen.
Bij het verwerven van inzicht en de interpretatie van met andere technieken verzamelde
gegevens wordt het meten van grondwaterstroming ook als een interessante optie gezien.
De relevante mechanismen kunnen beter worden geanalyseerd en doorvertaald naar een
grondwatermodel.
Het optreden van wellen, wijzigingen in de (grond-)waterhuishouding na baggerwerkzaamheden en kennis over de feitelijke bodemweerstand zijn processen waarbij grondwaterstroming (snelheid- en richting) eveneens ondersteunende informatie kan bieden. Wellen
kunnen eveneens een zodanig effect hebben dat mitigerende maatregelen genomen moeten
worden. Bij de bepaling van de effectiviteit van mitigerende maatregelen, zoals het
aanbrengen van een afdichtende zandbentonietlaag, kan het meten grondwaterstroming een
rol vervullen.
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Voorbeeldprojecten:
Twenthekanaal.
Bij het Twenthekanaal is de techniek van Aquavector (heat-pulse techniek) toegepast. (Deltares,
2019). Bij het Twenthekanaal worden afdichtingen met zandbentoniet aangebracht. Bepaling van
de effectiviteit is een relevante vraag, waarbij in combinatie met een uitvoeringsproef
grondwaterstromingsmetingen interessant kan zijn.
Amsterdam Rijn Kanaal.
Bij het dichten van de wellen is glasvezel toegepast voor het doen van metingen. De stroming is
gemeten met een warmte-tracer. De bij het afdichten betrokken aannemer gebruikt warmwater
injectie ten behoeve van het uitharden van de gebruikte injectievloeistof. Daarnaast zijn tracertests
uitgevoerd met een rode kleurstof.
Grondwaterstroming afkomstig uit wellen kan ook via temperatuurmetingen met glasvezel kabels.
Dit kan zowel via metingen in de directe omgeving van de wel (Vandehede et al., 2014) als via het
oppervlaktewater gemeten worden (Kaandorp et al., 2019). Vanwege het tijdelijke karakter van
wellen (qua voorkomen en uittrededebiet) en de onzekerheid van het invloedsgebied (als gevolg
van bodemheterogeniteit) is de schatting van grondwaterstroom-snelheid in deze situaties eerder
kwalitatief dan kwantitatief. De totale bijdrage van wellen aan de waterbalans van een gebied kan
echter een significante hoeveelheid vormen vanuit het oogpunt van waterbeheer. Ook het belang
van de omgevingseffecten zoals begaanbaarheid, verzilting en geotechnische effecten (stabiliteit
oevers) maakt dat verbeterd inzicht in de verdeling en grondwaterstroming in de omgeving
aanzienlijke meerwaarde heeft.

2.2.5

Uitvoering infrastructurele projecten (met schermwanden, tunnels of verdiepte ligging)
Grondwaterstroming speelt bij veel grote infrastructurele projecten een belangrijke rol. Dit
betreft zowel effecten op de grondwaterhuishouding na realisatie van het project als ook de
effecten van ingrepen die de uitvoering mogelijk maken zoals bemalingen. De meerwaarde
voor RWS zit hierbij vooral in de grondwater kwantiteit.

Omgevingseffecten gebruiksfase, monitoring
De omgevingseffecten worden vooral bepaald door de mate waarin wijzigingen aangebracht
worden in de gebruiksfase van het project. Dit betreft structurele peilveranderingen en/of de
aanwezigheid van infrastructuur met een gewijzigde doorlatendheid over grotere dieptes. De
laatste betreft bijvoorbeeld het realiseren van ondergrondse constructies en verdiepte
liggingen, waarbij door de blokkerende werking tegen grondwaterstroming boven- en
benedenstrooms peilveranderingen kunnen optreden. De mate van blokkade hangt af van de
relatieve reductie van de doorstroombare dikte van het watervoerende pakket. Het effect
wordt verder bepaald door de natuurlijke grondwaterstromingsrichting in relatie tot de
oriëntatie van het kunstwerk. Bij stroming loodrecht op het object is het effect maximaal, bij
parallelle stroming minimaal.
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Figuur 4. Voorbeeld geohydrologische effecten bij uitvoering infrastructurele werken (in dit geval
verdiepte ligging).

Voorbeelden zijn diepe schermwanden (A12/A27 Ring Utrecht), tunnels (A2 Maastricht) en
verdiepte ligging van wegen (A27 Ring Utrecht, A7 Ring Groningen). Ook de infiltratie vanuit
kanaalbodems is zeer relevant bij grotere peilverschillen en de bepaling van de fluxen. Bij
onderhoudswerkzaamheden (baggeren, vergroting waterdiepte e.d.) is de vraag in hoeverre
waterbalansen beïnvloed worden.
Belangrijke infrastructurele projecten met effect op het grondwater zijn uiteraard de waterhuishoudkundige projecten en kunstwerken zoals kanalen, sluizen en stuwen. Maar ook bij
de weginfrastructuur bij de aanleg van wegen, tunnels en verdiepte liggingen zal sprake zijn
van grondwater-beïnvloeding. Afhankelijk van de omvang/schaal van de ingreep en de
gevoeligheid van de omgeving speelt dit een rol bij het ontwerp en de uitvoering.
In het kader van beheer en behandeling van claims gerelateerd aan (onverwachte) effecten
in de omgeving kan het meten van grondwaterstroming (snelheid- en richting) en
veranderingen daarin over de tijd een belangrijke informatiebron vormen.

Omgevingseffecten realisatiefase, ontwerp-optimalisatie
Ook in de realisatie-fase speelt grondwaterstroming een rol afhankelijk van de
uitvoeringsmethode en de activiteiten die nodig zijn om de benodigde ondergrond-informatie
te verzamelen. Voor aanleg in den droge kan een bemaling (en veelal daaraan gekoppelde
retourbemaling) noodzakelijk zijn. Dit kan aanleiding vormen tot geohydrologische en
geotechnische effecten in de omgeving.
Ook bij het terreinonderzoek speelt grondwaterstroming direct en indirect een rol. Hierbij kan
gedacht worden aan pomp- en infiltratieproeven, maar ook aan de risico’s van het doorboren
van slecht doorlatende lagen en onvoldoende afdichting daarvan.

2.2.6
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Grondwaterwinning voor de drinkwatervoorziening
Bescherming van de (strategische) zoetwatervoorraden en bestaande waterwingebieden.
Waterproductiebedrijven zijn uit dit oogpunt actief in het verzamelen en ontwikkelen van
beheersinformatie inclusief de toepassing van meet- en monitoringtechnologie. Er sprake van
een structureel kennisontwikkelingsprogramma (BTO) waarin drinkwaterbedrijven de
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gezamenlijke onderzoek behoefte definiëren en onder andere via een instituut als KWR
projecten op dit gebied vanuit een gezamenlijk belang uitvoeren.
Vooral toepassing ten behoeve van modellen en het toetsen van grondwaterstroomsnelheden waar dat nu vooral met peilbuismetingen gedaan wordt. Ook op het gebied
van het bepalen van waterbalansen kan meerwaarde behaald worden. Kwel-/infiltratie wordt
nu weinig kwantitatief in het veld vastgesteld terwijl het voor waterbalansen een relevant
gegeven is.
Bij grondwaterstromingsmetingen gaat het naar verwachting steeds om lokale metingen,
waarbij je om preferente stroombanen waar te nemen wel op de goede plek moet meten. Dit
type metingen biedt bijvoorbeeld meerwaarde door in de buurt van pompputten reistijden te
bepalen. Bijvoorbeeld om de 1 jaars-zone beter te definiëren uit oogpunt van veiligheid. In
het algemeen kunnen deze metingen mogelijk bijdragen aan het beter definiëren van de
omvang van beschermingszones.
De stakeholders zien een meerwaarde, ten aanzien van:
Ondersteuning/verbetering bepalingssystematiek grondwaterbeschermingsgebieden.
Er loopt nu onderzoek (via de provincies) om hierin meer uniformering te brengen
als onderdeel van het beleid rond strategische drinkwatervoorraden en vergrijzing
van grondwater en wat de risico’s op termijn zijn.
Mogelijke bijdrage aan de versoepeling van eisen rond boringvrije zones. Nu wordt
het gebruik van de ondergrond steeds intensiever en dit levert ruimtedruk over
waardoor interacties en begrenzingen nauwkeuriger vastgesteld moeten worden en
wat de risico’s op termijn zijn.
Omgeving van vuilstorten/bodemverontreiniging met verplaatsing van
verontreinigingen naar pompputten. Aantonen of een verontreiniging wel/niet mobiel
is, is belangrijk voor het BG.
Optimaliseren van pompput-configuraties. Er is behoefte om deze veel meer te
optimaliseren.
Voor waterwinbedrijven (o.a. Waternet, Vitens) zijn er ook een aantal demonstratie-projecten
met toepassing van glasvezel uitgevoerd, bijvoorbeeld meten van
grondwaterstroomsnelheden in de Horstermeerpolder (des Tombe, 2021).

2.2.7

Gebiedsgericht grondwaterbeheer bij verontreinigingen en geohydrologische isolatie
Vergunningverlening en effecten van activiteiten in gebieden met (grondwater-)verontreiniging. Dit kan zowel betrekking hebben op historische (grondwater)verontreiniging
afkomstig van bedrijventerreinen, als de berging van (verontreinigde) baggerspecie bij
verondieping van voormalige diepe zandwinplassen.
Bij een heterogene bodemopbouw met verontreinigingen kunnen grondwaterstromingsmetingen extra inzicht bieden in welke lagen de grootste verspreidingsrisico’s optreden. Ook
is kwantificering van verontreinigingsfluxen relevant bij het bepalen van de omvang van
natuurlijke lozingen.
Daarnaast is grondwaterstroming ook relevant bij warmte/koude opslag in open
bodemenergiesystemen (OBES). Interactie tussen OBES-systemen is een zeer relevante
vraag. Hoe dicht kun je systemen bij elkaar zetten. Meerwaarde wordt bereikt doordat de
effecten van ruimte schaarste in de ondergrond beperkt kunnen worden. Bij grotere dichtheid
en eventueel systemen boven elkaar kan het interessant worden. Nu worden systemen niet
op verschillende dieptes en boven elkaar geplaatst. De toegestane afstanden worden nu
modelmatig bepaald en toetsing van het actuele stromings- en temperatuurbeeld aan de
hand van metingen ontbreekt.
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2.2.8

Grondwaterbeheer in de breedte
Grondwaterstroming speelt in veel situaties een rol, waarbij er niet zozeer sprake is van
extreme of afwijkende situaties, maar waarbij vanwege de grote aantallen of hoeveelheden
kleine verbeteringen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan duurzaam
grondwaterbeheer voor de lange termijn. Bij de individuele situatie op zich passen dan geen
grote investeringen in data-acquisitie, maar kleine verbeteringen in generieke zin kunnen
cumulatief wel tot impact leiden. Voorbeelden hiervan zijn:
Kwelstroming bij natuurgebieden
Bij natuurbeheer speelt regelmatig de vraag naar grondwaterstroming bij lokale, kwelgevoede
natte gebieden en de bepaling van de herkomst van grondwater.
Er kan er interactie zijn tussen verschillende beheersgebieden/doelstellingen zoals
natuurbeheer met peilverhogingen versus wegbeheer.
Verzilting
Bij aanwezigheid van zoet/zout in de ondergrond kan het interessant zijn om de actuele
grondwaterstroming te meten, omdat hieruit direct informatie verkregen kan worden over
snelheid en richting. Bij de meer directe meting met behulp van geleidbaarheid is men
afhankelijk van de snelheid van verplaatsing van het grensvlak en het uitvoeren van
metingen op achtereenvolgende tijdstippen.
Sub-irrigatie
In het kader van de watervoorziening en peilbeheer in de landbouw wordt op perceel-schaal
onderzoek verricht naar de effectiviteit van alternatieve benaderingen gebruikmakend van
drainage-technieken (o.a. Lumbricus-project). Naast kwantitatieve vragen over
waterhoeveelheden is het hierbij interessant meer inzicht te verwerven in de waterverdeling
in de directe omgeving van de drain. Hiervoor is het meten van stroming (richting- en
snelheid) een interessant gegeven in aanvulling op peil- en debietsgegevens.

2.2.9

Samenvattend
1. Dijkveiligheid: Meten van grondwaterstroming biedt gericht op nadere karakterisatie van
actuele grondwaterstromingssituaties en het risico van piping mogelijk extra
handvaten voor ‘toets op maat’ uit WBI2017 die in 2023 volledig van kracht
wordt.
2. Sluizen en stuwen: Achterloopsheid en onderloopsheid is een belangrijke faalmechanisme
waarvoor kwelschermen zijn/worden toegepast. De aanwezigheid/
effectiviteit kan voor de renovatie- en vervangingsopgave natte kunstwerken onvoldoende worden vastgesteld met peilbuizen. Het meten van
grondwaterstroming heeft hier duidelijke meerwaarde.
3. Kanalen: Welvorming is een belangrijk mechanisme bij kanalen dat aan veel verschillende
belangen raakt (waterbezwaar, zoet/zout, geotechniek). Door het meten
van grondwaterstroming kunnen de relevante mechanismen beter worden
geanalyseerd en gemodelleerd. Ook kan de effectiviteit van mitigerende
maatregelen worden vastgesteld.
4. Infrastructurele werken: Voor het ontwerp en de uitvoering speelt grondwater een
belangrijke rol in de optimalisatie (risicobeheersing) en het tegengaan van
(ongewenste) omgevings-effecten. Het meten van grondwaterstroming
(snelheid- en richting) en veranderingen daarin over de tijd vormen een
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belangrijke informatiebron voor het ontwerp en de bewijslast naar de
omgevingspartijen ten opzichte van modelprognoses.
5. Waterwinning: De stakeholders zien meerwaarde bij de bepalingssystematiek van
grondwaterbeschermingsgebieden, verfijning van eisen rond boringvrije
zones onder ruimtedruk, grondwaterkwaliteitsbeheer rond wel/niet mobiele
verontreiniging en het optimaliseren van pompput-configuraties.
6. Gebiedsgericht grondwaterbeheer: Grondwaterstroming meten heeft meerwaarde voor
vergunningverlening en effectbepaling in grootschalige gebieden met
(grondwater )veront-reiniging inclusief de kwantificering van
verontreinigingsfluxen (natuurlijke lozing) naar het oppervlaktewater. Ook
voor de interactie bij hoge dichtheid OBES-systemen is deze informatie
zeer relevant.
7. Integraal grondwaterbeheer: Grondwaterstroming speelt in veel situaties een rol, waarbij
vanwege grote aantallen of hoeveelheden kleine verbeteringen een
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan duurzaam grondwaterbeheer voor
de lange termijn waarbij cumulatie tot veel impact leidt (bijv. subirrigatie).

Stand der techniek en projecttoepassingen

2.3.1

Algemeen
Peilbuizen vormen bij het verzamelen van geohydrologische informatie veruit de meest
toegepaste techniek zonder dat de voor- en nadelen hierbij systematisch en expliciet
bekeken worden vanuit de kwaliteitsdoelstellingen behorend bij een meet- en
monitoringprogramma. Kijkend naar de analyse van het systeem van bodem- en ondergrond
en het gebruik van modellen voor het maken van een ontwerp met de bijbehorende risicoanalyse vormt dit beperkte instrumentarium een belangrijke bottleneck. Vooral gezien een
situatie waarbij de drukte in de ondergrond toeneemt en het onderkennen/bewaken van
interactie tussen ondergrondse activiteiten in belang toeneemt (met afnemende
onzekerheidsmarges).
In de praktijk blijkt het meten van grondwaterstroming (richting en snelheid) vooral in een
onderzoek omgeving plaats te vinden en niet als een meer routinematige activiteit.
Een aantal opdrachtgevers (vooral vanuit de waterwinning) zijn actief bezig de techniek toe te
passen voor verdere ontwikkeling. Op het gebied van waterveiligheid wordt er over pilotprojecten gedacht, maar dit heeft nog niet geresulteerd in daadwerkelijke uitvoering. In veel
projecten wordt teruggevallen op traditionele technieken.
Verder laat de ontwikkeling van de Anisotrope Mini Pumping Test (AMPT) en Hydraulic
Profiling Tool (HPT)-sonde voor een belangrijk en omvangrijk toepassingsgebied als de
waterveiligheid van dijken zien dat gezamenlijke inspanning (zowel uitvoeringstechnisch als
financieel) van aanbod- en vraagzijde noodzakelijk zijn om innovatieve technieken te
implementeren in de praktijk (zie Leuvenink et al., 2017). Uitbreiding van het instrumentarium
meet- en monitoringtechnologie vraagt samenwerking en langdurige ontwikkeling.
Er worden drie categorieën metingen onderscheiden die allen een eigen karakteristieke
aanpak en uitkomst hebben:
Puntmetingen / tracertest:
• 1D punt meting
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• Meten van transport van temperatuur (geleiding, kleur)
• Sensor in de grond (boorgat, wegdrukbaar))
Vlakmetingen / remote sensing:
• 2D vlak meting
• Op afstand (vanuit de lucht) meten van temperatuurstraling (IR)
• Vanuit de lucht met, drone, helikopter, vliegtuig
Indirecte ruimtelijke (3D) metingen / ERT:
• 3D ruimtelijke meting
• Meten van temperatuurgevoelige geleidbaarheidsveranderingen (verplaatsing)
• Geofysische techniek(en) vanaf maaiveld op basis van afwijkende/veranderende
bodemeigenschappen
De drie genoemde categorieën onderscheiden zich niet alleen in hoe of wat er gemeten
wordt, maar vooral ook de dimensie waarin gemeten wordt. De veel toegepaste tracer
methode is zeer nauwkeurig in positie, maar is slechts op één locatie beschikbaar, namelijk
op de positie van de sensor, die dan ook op de gewenste locatie geplaatst moet worden.
Deze invasieve methode heeft ook als resultaat dat de stroming die gemeten moet worden
(ernstig) verstoord kan zijn ter plaatse van de metingen door de aanwezigheid van de sensor
en/of de eigenschappen van de peilbuis waarin gemeten wordt.
Een verbetering treedt op als het mogelijk is om remote te kunnen meten. Er treedt geen
verstoring op van de meetlocatie en de meting is vlak dekkend (2D). Een nadeel is veelal dat
deze methode niet diep de bodem indringt en slechts informatie opvangt uit de bovenste cm
tot dm’s. Als het voldoende is om de toplaag te meten dan is het een zinvolle methode. Ook
als de toplaag iets zegt over de diepere lagen, zoals bij verdroging, waarbij de
infraroodstraling verandert.
Voor meerdere toepassingen is het wenselijk om de grondwaterstroming 3D in kaart te
brengen, zowel in snelheid als ook richting. Zeker bij een heterogene grondsamenstelling is
het van belang om dit 3D overzicht te hebben. Er is een methode (ERT), nog in ontwikkeling,
waarbij de grondwaterstroming 3D in kaart gebracht wordt, gebaseerd op de veranderingen
in de elektrische geleidbaarheid van de ondergrond door temperatuurverschillen. Het
onderzoek richt zich onder andere op het meten bij WKO’s: koude en warme zones van het
opgeslagen grondwater. Hiermee kan daadwerkelijk bepaald worden hoe groot een warmte
of koude bel is. Het voordeel hiervan is dat er een optimalisatie van het aantal putten kan
worden gerealiseerd. De meting kan uitgevoerd worden vanaf het maaiveld. Ook kan er
vanuit een boorgat gemeten worden. Het verschil met de andere twee methoden is, dat deze
methode actief een signaal uitzendt en zodoende een ruimtelijk inzicht kan geven.

2.3.2

Technieken
Kijkend naar de technische mogelijkheden, dan zijn er meerdere technieken en benaderingen
mogelijk voor het bepalen van de grondwaterstroming qua richting en snelheid.
Tabel 1 bevat niet alle technieken waarmee grondwaterstroming (kwalitatief) bepaald kan
worden. De indirecte en remote sensing technieken zijn niet opgenomen uit oogpunt van de
oorspronkelijke doelstelling van deze studie (Deltares, 2019). Bij pilotprojecten kan het wel
nuttig zijn om deze aanvullend in te zetten en/of zijn er al kwalitatieve metingen beschikbaar
die bij kunnen dragen aan de validatie/verificatie van de te onderzoeken
grondwaterstromings-meettechnieken.

20 van 35

BO13 2020 Meten Grondwaterstroming
11206789-000-BGS-0003, 19 juli 2021

Methode

Richting

Meetprincipe

Techniek opmerkingen

Nr.
1

2

3

Thermal pulse flowmeter

V

temperatuur puls

Vertikaal: Niet relevant

Colloidal Borescope
(Phrealog)

H

deeltjes beweging

CCD cameras,

Groundwater Laser
Velocimeter

H

Acoustic Doppler velocimeter

TRL-niveau
(expert
judgement)
8

+/doppler frequency
verschuiving licht

7/8

H

doppler geluid

8/9

Horizontal Heat Pulse
Flowmeter

H

temperatuur puls

Rotary Device Probe

H

temperatuur puls

6

7
8
9

In Situ Permeable Flow
Sensor

3D

Point Velocity Probe

H

Temperature Sensing, optic
fibre cables

H/V

+

temperatuur puls

electrical
conductivity
temperatuur puls

iFlux

H

8/9

flow door stroomsterkte
Robuust?

7/8

Sensor is permanently
buried, very low
velocities
water with salt tracer

7/8

fibre optic sensor cable

8/9

Sorbisense Fluxsampler

H

tracer tussen
peilbuizen

long term dispersion of
groundwater
contamination

passive sampling

1-3 month
measurement

11

Electrical resitivity tomografie
(ERT)
1 Gehanteerde

Aquavector zelfde
methode

+
NB. voor
opp. water.
+

+/-

+/7/8

+

10

12

-

7/8

4

5

Praktisch
bruikbaar1

3D

ruimtelijke bepaling
vervangende
bodemweerstand

geofysische techniek
vanaf maaiveld

8/9
9
6/7

nader te
valideren

Geschiktheid BO13 doel

Metingen van verticale stroming in putten/peilbuizen.
Meetbereik 1x10−3 𝑚/𝑠 to 0,1 m/s.
Deeltjesmeting. Invloed van peilbuis belangrijke
factor. Kwaliteit plaatsing beïnvloed resultaat meting.
Meetbereik? SKB-project uitgevoerd. Verificatie
peilbuiseffect middels lab. onderzoek wenselijk.
Deeltjesmeting. Meetbereik 3x10−7 𝑚/𝑠 tot 1.4x10−4
𝑚/𝑠.
Verificatie peilbuiseffect middels lab. onderzoek
wenselijk.
Niet geschikt voor grondwater, sonde-afmeting en
kabellengte. Meetbereik ±0.001 tot 4.0 m/s.
Deeltjesmeting.
Toepassing in 2’’ inch peilbuis.
Meetbereik 0,35x10−7 𝑚/𝑠 tot 0,35x10−5 𝑚/𝑠.
Meetcyclus 30 sec. Verificatie peilbuis-effect middels
lab. onderzoek wenselijk.
Temperatuurmeting rondom verwarmingselement.
Ringmeting. Mechanica kwetsbaar?
Beschikbaarheid in Nederland?
Meting warmtepluim over cilinder-oppervlak.
Meetbereik 5 × 10-8 tot 1 × 10-5 m/s te valideren.
Beschikbaarheid in Nederland?
Wegdrukbare conus met tracermeting vanuit centrum
sonde naar buitenkant. Zeer lokale meting (1D).
Diverse onderzoeks- en proefprojecten uitgevoerd,
vooral metingen in zandige lagen. Verdere
implementatie kansrijk,
Flux bepaling/berekening. Gericht op verontreiniging
en verspreiding. Evt. als complementaire techniek
inzetten bij stromingsmeting. Meetbereik 5x10-8 tot
6x10-5 m/s
Gericht op verontreiniging en cumulatieve meting van
fluxen. Evt. als complementaire techniek inzetten bij
stromingsmeting.
Innovatieve meetmethode met perspectief om 3Dbeeld te genereren gebruikmakend van verandering
geleidbaarheid door verplaatsing

stakeholder criteria (zoals gehanteerd in Deltares, 2019)

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).

Tabel 1. Overzicht van grondwaterstroming meettechnieken gebaseerd op (Deltares, 2019) . NB. Techniek nr. 12 is toegevoegd (dit onderzoek).
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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. Overzicht van TRL-niveaus, conform de definitie van RWS

2.3.3

Afweging technieken
Uitgaande van de doelstelling om grondwaterstroming (richting- en snelheid) kwantitatief vast
te stellen en zo mogelijk hierbij het grondwaterstromingsveld te bepalen kan een eerste
selectie gemaakt worden van de in aanmerking komende technieken.
Criteria:
Geschiktheid:

Mate waarin voldaan wordt aan toepassingsomstandigheden en evt.
prestatie-eisen bij de verschillende toepassingsgebieden
Informatie-kwaliteit: Mate van representativiteit voor de ondergrond
Praktijk-ervaring:
Status marktimplementatie (TRL-niveau). Beschikbaarheid in produktieomgeving en aanwezige uitvoeringservaring (gevalideerde prestatiekenmerken).
In de laatste kolom van Tabel 1 zijn een aantal techniek-kenmerken opgenomen die gebruikt
kunnen worden voor de eerste selectie. Dit leidt tot de volgende overwegingen.

Puntmetingen
Techniek nr. 1 is gericht op meting van verticale stroming in putten en peilbuizen en valt
hiermee af uit oogpunt van het beperkte toepassingsgebied.
Technieken 2 t/m 8 horen tot de categorie puntmetingen.
Technieken 2, 3 en 4 zijn gebaseerd op het meten van de verplaatsing van (colloïdale)
deeltjes. Techniek 4 valt af omdat die qua vorm en afmetingen alleen geschikt is voor
oppervlaktewatermetingen. Technieken 2 en 3 gebruiken een verschillend meetprincipe
(CCD-camera, doppler laser), waarbij in SKB-verband al eerder onderzoek heeft
plaatsgevonden naar de effectiviteit van techniek 2. De techniek blijkt hierbij gevoelig voor
kwaliteitsverschillen voortkomend uit het plaatsingsproces van peilbuizen en behoeft nadere
validatie/verificatie in het laboratorium om het effect van het peilfilter met omstorting op de
gemeten grondwaterstroomsnelheden en richtingen te bepalen.
Technieken 5, 6 en 7 maken gebruik van een temperatuurpuls met verschillende
configuraties om de temperatuurveranderingen uit te voeren ter bepaling van de
grondwaterstroomsnelheid en richting. Techniek nr. 5 lijkt hierbij het verste ontwikkeld en is
door de firma Aquavector toegepast bij de Twentekanalen. Ook hiervoor is laboratorium
validatie/verificatie van het peilbuis-effect wenselijk.
Techniek 8 werkt met een zouttracer en onderscheid zich daarmee qua meetprincipe. In
hoeverre dit voordelen biedt ten opzichte van een temperatuurpuls vraagt nader onderzoek.
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Ook technieken 10 en 11 kunnen onder de puntmetingen worden geschaard. Technieken
nr. 10 en 11 zijn daarbij specifiek gericht op grondwaterverontreiniging en niet direct op
meting van grondwaterstroming (richting- en snelheid). Ze worden daarmee onder de
categorie ‘nice to have’ geplaatst voor de doelstelling van dit onderzoek. De toepasbaarheid
ligt vooral bij het toepassingsgebied actief grondwaterbeheer.

Lijnmeting
Techniek nr. 9 betreft een lijnmeting waarbij passief of actief temperatuurveranderingen
kunnen worden gemeten waaruit de grondwaterstroomsnelheid en richting kan worden
afgeleid. Naar de toepassing van deze techniek vindt actief wetenschappelijk onderzoek
plaats (zie bijv. Des Tombe, 2021) en praktijktoepassingen zijn vooral voor
drinkwaterbedrijven uitgevoerd. Met deze techniek kan semi-continu langs een lijn (de
glasvezel) gemeten worden over grotere lengtes (honderden meters indien noodzakelijk).
Verder is er ook een wegdrukbare variant ontwikkeld en getest in samenwerking tussen de
TU-Delft en Wiertsema & partners.

Indirecte, ruimtelijke (3D) metingen
Een techniek die niet benoemd is in het onderzoek uit 2019, maar die (sterk) in ontwikkeling
lijkt vanuit grondwaterbeheer in gebieden waar zoet/zout-problematiek speelt en in
toepassingen rond onderlinge beïnvloeding van WKO-systemen betreft de uitvoering van
Electrical Resistivity Tomography (ERT)-metingen. Omdat deze het perspectief biedt te
werken met metingen vanaf maaiveld en vanuit boorgaten waarmee een 3D-grondwaterstromingsbeeld ontwikkeld kan worden en/of gemonitord wordt deze als kansrijke techniek
voor de (middel)lange termijn genoemd. De techniek is opgenomen in tabel 1 als nummer 12
met een kwalitatieve beschrijving.

2.3.4

Voorstel tot nadere selectie
Op basis van expert judgement vanuit kennis over de ontwikkeling van meet- en
monitoringtechnologie van de auteurs van dit rapport, de inschatting van de
bruikbaarheid/toepasbaarheid op de eerder genoemde toepassingsgebieden, het
ontwikkelingsstadium van de techniek (TRL-niveau) en het middellange termijn perspectief
(aantonen meerwaarde voor de praktijk op afzienbare termijn) wordt voorgesteld in eerste
instantie uit te gaan van een innovatieprogramma gebaseerd op de volgende technieken:
Glasvezel met temperatuur als tracer:
Toepassing glasvezel met warmtepuls met behulp van de wegdrukmethode of plaatsing in
een sleuf. De meetmethode wordt momenteel in verschillende projecten toegepast en lijkt
een succesvol meetinstrument voor het meten van stroming en richting. De temperatuur is de
tracer voor deze techniek. Dit wordt veelal toegepast in een glasvezel temperatuur meting,
waarbij rondom een warmtepuls draad een aantal glasvezels geplaatst zijn. Na warmte
afgifte aan de grond wordt de temperatuur op alle glasvezel kabel rondom gemeten. Door de
verschillen in de metingen te analyseren kan de richting en stroomsnelheid bepaald worden.
Aandachtspunt is onder andere de invloed van de kabel op de metingen, immers ter plaatse
wordt de grondwaterstroming belemmerd. De glasvezel kabel dient als sensor en daarom
kan er op korte afstand (cm-dm), afhankelijk van het meetsysteem, gemeten worden.
Zie in de literatuur aangetroffen pilot-tests, het proefschrift van Bas des Tombe (Des Tombe,
2021) en het onderzoek van de PhD-student Wiecher Bakx (Bakx et al., 2019).

Puntmeting in peilbuis/boorgat methode:
Voor de technieken waarmee een puntmeting uitgevoerd wordt Aquavector is het verste
ontwikkeld voor Nederlandse omstandigheden. Naast eventuele inzet in pilot-projecten is
hierbij een belangrijke onderzoeksvraag hoe het boorgat-effect verdisconteerd kan/moet
worden met bepaling van de benodigde correctiefactor.
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Op basis van eerder onderzoek kan ook overwogen worden de Phrealog en/of Geoflo-meting
(Fugro) in te zetten en vergelijkende metingen uit te voeren.

Geofysische 3D-techniek:
ERT vanaf maaiveld als experimentele techniek (verschilmeting doen), resolutie zou 0,5 m op
5 meter diep kunnen zijn.
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3

Kansen voor pilot- en ontwikkelingsprojecten
Mogelijke pilot-projecten
In het laatste gedeelte van de interviewronde zijn een aantal hernieuwde gesprekken met
geïnteresseerde partijen gevoerd. Daarbij is de aandacht verschoven van de vraag of men
meerwaarde ziet in het uitvoeren van grondwaterstromingsmetingen naar het ophalen van
ideeën aan welke projecten mogelijk een pilot gekoppeld kan worden. De mate van
detaillering van de verschillende pilot-projecten verschilt sterk omdat ze gebaseerd is op de
gesprekken en ze (nog) niet uitgewerkt zijn volgens een systematisch format.
Hierbij zijn de volgende projecten genoemd:
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. 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.
3. Wilhelminakanaal.
4. 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.
5. Sluis Eefde: Het grootste probleem is kwel naar de omgeving en achterloops van het
sluiscomplex. Zowel grondwaterstand als grondwaterstromingsrichting is van belang.
6. A27 Ring Utrecht Verdiepte Ligging.
7. GebiedsGerichte Aanpak (GGA) pilot Botlek
8. HWBP Reevediep proef macrostabiliteit
9. LivingLab Proeflocatie Hedwige/Prosperpolder (glasvezeltoepassing met Belgie)
10. Eiland van Dordrecht (complexe grondwaterstromingssituatie).
11. Kleinschalige projecten met onderzoek sub-irrigatie.
12. Samenwerking in demonstratie-project van/met waterbedrijven (Waternet/Vitens)

Bij de verdere uitwerking van een pilot- en ontwikkelingsprogramma spelen een aantal
aspecten een rol die van grote invloed zijn. Dit betreft in eerste instantie de tijdhorizon voor
het programma en daarnaast in hoeverre er naast pilot/demonstratie-projecten ook ruimte
gezocht wordt voor kennisontwikkeling en het daarmee verhogen van het TRL-niveau van
geïdentificeerde technieken. Qua geschiktheid en implementatie is de volgende tijdhorizon
van toepassing:
-

Korte termijn toepassing (0-2 jaar):
Middellange termijn innovatie (2-5 jaar):
Onderzoek en ontwikkeling (5-10 jaar):

Puntmetingen, glasvezel
Glasvezel, ERT
ERT

Verder is het van belang uit oogpunt van de innovatie-kansen en meerwaarde bepaling
aansluiting te realiseren bij uitvoeringsprojecten waar aanvullende bodeminformatie
beschikbaar is en/of wordt verzameld. Dit verhoogt de kosten-effectiviteit en daarmee de
haalbaarheid van de uitvoering van projecten gericht op de implementatie van innovatieve
grondwaterwaterstromingsmetingen.
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Voorzover de pilotprojecten inhoudelijk verder besproken zijn wordt onderstaand een korte
samenvatting gegeven. Deze is bedoeld als impressie van wensen en mogelijkheden zonder
volledigheid na te streven uit het oogpunt van nog te ontwikkelen pilot-specifieke
projectplannen.

Sluizen en Kanalen
Amsterdam-Rijn kanaal, Twenthe kanalen, Wilhelminakanaal, Julianakanaal
Stakeholder/1e contactpersoon: RWS GPO
Overige stakeholders: Waternet/
Korte beschrijving casus:
Bij het ARK is sprake van welvorming en ondervinden belanghebbenden schade hiervan. De
oorzaken en oplossingen zijn complex en de uiteindelijke keuze heeft mogelijk vergaande
consequenties in toekomstig ruimtegebruik zowel als kosten.
Doel/meerwaarde/urgentie:
• Verbeterde inschatting hydraulische weerstand kanaalbodem
• Verbeterde risico-inschatting optreden van wellen bij beheersactiviteiten
Projectvoorwaarden:
• …. (in nader overleg te bepalen).
Noodzakelijk informatie voor verdere besluitvorming:
• Plan van aanpak voor toepasbaarheid innovatieve meettechnieken in relatie tot
welvorming
Technische uitvoeringsaspecten:
Sluis Terneuzen/Eefde/Wilhelmina sluizencomplex
Stakeholder/1e contactpersoon: RWS GPO
Overige stakeholders:
Korte beschrijving casus:
Doel/meerwaarde/urgentie:
• Verbeterde interpretatie pompproeven bij ontwerp van een sluis en risico-bepaling
onderloopsheid en achterloopsheid
• Verbeterde inschatting effectiviteit bestaande kwelschermen in relatie tot
onderhoudsopgave natte kunstwerken
Projectvoorwaarden:
• …. (in nader overleg te bepalen).
Noodzakelijk informatie voor verdere besluitvorming:
Technische uitvoeringsaspecten:
A27 Ring Utrecht Verdiepte Ligging
Stakeholder/1e contactpersoon: RWS GPO
Overige stakeholders: gem. Utrecht, HDSR, provincie Utrecht
Korte beschrijving casus:
Ten behoeve van de verbreding van de A27 binnen de bestaande foliebakconstructie bij
Utrecht is een grondwaterstandsverlaging voorzien. Deze grondwaterstandsverlaging is
noodzakelijk om de verbredingswerkzaamheden binnen de bestaande folieconstructie
mogelijk te maken. De eventuele doorwerking van de verandering via een aangebrachte
diepe schermwand tijdens de realisatiefase zou kunnen leiden tot omgevingseffecten. In de
eindsituatie zou opstuwing van grondwater tegen de afsluitende schermwand eveneens tot
veranderingen van de grondwaterstand buiten de schermwand kunnen leiden. Ten
noordwesten van de schermwand komen tevens grondwaterverontreinigingen voor binnen de
zone van het gebiedsgerichte grondwaterbeheer van de gem. Utrecht die zich niet mogen
verplaatsen over de aangewezen zone-grens. Met het meten van grondwaterstromingssnelheid en richting kan de effectschatting verbeterd worden en/of de onzekerheid daarin
gereduceerd.
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Doel/meerwaarde/urgentie:
• Vertrouwen omgeving in voorspelde effecten ten behoeve van vergunningverlening
en realisatie (TB-besluit dec. 2020, start aanbestedingsproces medio/eind 2021)
• monitoring mogelijke opstuwing grondwater en richtingsverandering onder
aanwezigheid diepe schermwand,
• valideren en verbeteren instationair grondwatermodel,
• toetsen (ontbreken van) beïnvloeding verspreidingsrichting aanwezige
verontreinigingen
Projectvoorwaarden:
• Bruikbaar (eenvoudig en praktisch) meetinstrument eind 2022 (van belang voor
aanvraag bemalingsvergunning);
Noodzakelijk informatie voor verdere besluitvorming:
• Plan van aanpak voor doorontwikkeling innovatieve meettechnieken, kansen, risico’s,
financiering, planning, welke medefinanciers, welke garanties etc.
Technische uitvoeringsaspecten:

GebiedsGerichte Aanpak (GGA) pilot Botlek
Primaire stakeholder/1e contactpersoon: Gem. Rotterdam/Bodem-ID
Overige stakeholders: Ministerie I&W
Korte beschrijving casus:
In het Rotterdamse havengebied is door langdurige aanwezigheid van industriële activiteiten
op verschillende plaatsen verontreiniging van bodem en grondwater ontstaan.
Doel/meerwaarde/urgentie:
• Betere kwantificering natuurlijke lozingen
• Verbeterd inzicht in voorkeurspaden verspreiding verontreinigingen (meer
gedifferentieerd beeld verkrijgen bij pompproeven die nu gepland zijn/worden ten
behoeve verbeteren grondwatermodel)
• valideren en verbeteren instationair grondwatermodel,
• validatie systeeminzicht/modellering voor het maken van aangepaste afspraken over
het ‘schoon’ terugleveren van uitgegeven terreinen en het gem. Havenbedrijf.
Projectvoorwaarden:
• Het project is onderdeel van een pilot gebiedsgericht grondwaterbeheer met
financiering vanuit het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond. Financiële
inpasbaarheid in financieringskader I&W noodzakelijk
Noodzakelijk informatie voor verdere besluitvorming:
• Plan van aanpak in combinatie met de geplande pompproeven, business case
techniekimplementatie bij doorontwikkeling innovatieve meettechnieken, planning,
etc.
Technische uitvoeringsaspecten:
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Waterveiligheid/Waterkeringen
NB. Opgemerkt wordt dat er vanuit de waterschappen algemene belangstelling is om te komen tot
verbeterde besluitvorming en introductie van innovatieve (meet-)technieken. Vanuit doelmatigheid
is het lastig om dit in te passen in de reguliere toetsingen. Met een innovatieprogramma kan buiten
het reguliere toetsingskader kennis en ervaring worden opgedaan waar er nu in de toetsingsfase
vaak geen budget is voor additionele metingen en tijdens de dijkverbetering het aan tijd ontbreekt.
Dit heeft al geresulteerd in een aantal POV’s (Project-Overstijgende-Verkenningen) zoals voor
Macrostabiliteit en Piping.

Waterveiligheid piping, meeliften met met Hedwige/Prosperpolder
Stakeholder/1e contactpersoon: HWBP/WVL
Overige stakeholders: RWS KvK programma piping; STOWA; netwerk Dijkmonitoring
Korte beschrijving casus:
Belang van goede inschatting piping-risico bij toetsing waterveiligheid van keringen.
Doel/meerwaarde/urgentie:
• Bij de toetsing van de waterveiligheid wordt bij bepaling van het risico op piping
aandacht besteed aan de richting van de stroming van het grondwater onder de dijk
en nabij de wel.
• Voor sommige dijken geldt dat de richting van de grondwaterstroming zeker niet altijd
haaks op de dijk staat, de kwelweg is dan langer dan in de standaard 2D haaks
aanpak. Daadwerkelijk meten van de richting als check op dergelijke gunstig
aannamen.
• De stroming naar de wel toe 3D, in de modellen is het nu altijd 2D (oneindige lange
wel/sloot). Toepassing van de 3D aspecten in de modellering kan in de
onderzoeksfase baat hebben bij metingen van de grondwaterstroming (validatie te
optimaliseren rekenregel).
Projectvoorwaarden:
• Inpassing in lopend onderzoeksprogramma LivingLab
Noodzakelijk informatie voor verdere besluitvorming:
• Plan van aanpak voor toepasbaarheid innovatieve meettechnieken in relatie tot
piping, inpasbaarheid in lopende netwerken/onderzoek
Technische uitvoeringsaspecten:
• Haalbaarheidstoets meetprogramma in relatie tot rol van heterogeniteit in pipingrisico’s

Waterwingebied, intrekgebied verontreiniging
Stakeholder/1e contactpersoon: Vitens
Overige stakeholders: Waternet/
Korte beschrijving casus: Nog geen specifieke casussen benoemd
Doel/meerwaarde/urgentie:
Projectvoorwaarden:
Noodzakelijk informatie voor verdere besluitvorming:
Technische uitvoeringsaspecten:
Toepassing bij pompproef (in combinatie met flow-meting en grondwatermodellering)?
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Vervolgstappen uitwerking pilots
De nadere detaillering van pilot/demonstratie-projecten vormt geen onderdeel van het
onderhavige project. Om voor de individuele pilots tot een go/no-go besluit te komen zijn de
volgende stappen nog noodzakelijk:
•
•
•

•
•
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Consortium-vorming
Verzameling projectinformatie, inventarisatie beschikbare informatie bodem- en
grondwatergegevens
Ontwikkeling projectplan pilot
Identificatie uitvoeringseisen, concretisering verwachte uitkomsten en
meerwaardebepaling
Selectie technieken
Identificeren te toetsen technologie-claims (mogelijk gebruik ETV-methodiek
ter verificatie)
Opzet meetprogramma incl. wijze van interpretatie/evaluatie
Kostenraming
Taakverdeling/financiering
Sluiten projectovereenkomst
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Beoordeling kansrijkheid innovatie-trajecten
Voor de uitwerking van een eerste opzet van een lange termijn pilot en innovatieprogramma
is het wenselijk om te bepalen welke activiteiten en vooral ook pilot-projecten passen in de
beoogde looptijd. Daar spelen allerlei aspecten een rol die hieronder benoemd zijn, zonder
dat dit een uitputtende lijst beoogd te zijn.
Bereidheid tot participeren/beschikbaarheid middelen
• Bereidheid om mee te denken/helpen de case vorm te geven
• Wat loopt er al in relatie tot de case/pilot dat korte termijn aanhaken
vergemakkelijkt
• Beschikbaarheid van bodem- en grondwater gegevens en evt. monitoring die
als referentie-dataset kan dienen
• Voldoende commitment (bijdrage financieel/in natura)
Te behalen meerwaarde
• Urgentie van het probleem en bijdrage aan de diagnose en oplossing
• Mate van risico verkleining
• Grootte van de markt (representativiteit voor bredere groep)
• Impact op de omgeving (bijdrage verbetering leefomgeving)
Technische haalbaarheid
• Beschikbaarheid techniek (voldoende hoog TRL)
• Meetbereik van meettechniek in relatie tot lokale stromingssnelheid
• Voldoende hoge stroomsnelheid (bv pompproef) / doorlatendheid
• Inschatting van slagingspercentage / benodigde ontwikkelingstijd
• Risico’s met betrekking tot al/niet slagen (verwachte/gerealiseerde
meerwaarde)
Uit deze punten is door de auteurs een kwalitatief beoordelingskader opgesteld en
besproken met RWS ter bepaling van een prioritering, kansrijkheid en (technische)
haalbaarheid van de genoemde pilotprojecten c.q. praktijksituaties. Dit is gedaan om te zien
of er bij de noodzaak tot nadere selectie in dit stadium een prioritering voor de verdere
uitwerking gemaakt kan worden.
Tabel 2 bevat een opsomming van de mogelijke locatie waar een pilot-project kan worden
uitgevoerd. Deze zijn op de afzonderlijke aspecten gescoord, waarbij de aanname is dat de
focus voor het pilot en innovatieprogramma op de projecten met de hoogste score komt te
liggen. Primaire voorwaarden zijn er een (significant) budget gerealiseerd kan worden om
noodzakelijke activiteiten vorm te geven en voldoende doorlooptijd om daar onderling overleg
daar inhoudelijk invulling te geven. Het type activiteiten vraagt om een relatief flexibele
tijdplanning en het is dan ook beter als het onderzoek aanvullend en parallel aan een
uitvoeringsproject vormgegeven kan worden. De resultaten zijn eerder bedoeld voor
volgende, vergelijkbare projecten dan toepassing in het project zelf.
De participatie-bereidheid geeft hierbij aan in hoeverre er al kontakten geweest zijn over een
mogelijke pilot en er daarbij interesse getoond is. Multistakeholder geeft aan in hoeverre
verschillende stakeholders betrokken zijn bij het project. Meer stakeholders betekent dat het
belang hoger gescoord wordt en dit draagt tevens bij aan de kennisverspreiding.
De kolom totaal score vormt de optelling van de scores in de voorgaande kolommen. De
laatste kolom met beperkte score bevat het resultaat als alleen gekeken wordt naar de
stakeholder betrokkenheid en de meerwaarde. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat aan de
criteria rond participatie-bereidheid, budget beschikbaarheid en technische haalbaarheid
voldaan is, hetgeen bij de uiteindelijke pilots en vorm waarin ze uitgevoerd worden het geval
zal zijn. Dit resulteert overigens niet in veel verschuivingen in de relatieve score.
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Tabel 2. Bepaling kansrijkheid pilotprojecten voor innovatie- en pilotprogramma grondwaterstromingsmetingen.
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Scoretabel:
positief
neutraal
negatief/onbekend

Locaties/Criterium
1. Twentekanalen
4. Kwel Amsterdam-Rijnkanaal
9. Wilhelminakanaal
2. Nieuwe sluis Terneuzen
3. Sluis Eefde
5. A27 Verdiepte Ligging.
6. GebiedsGerichte Aanpak (GGA) pilot Botlek
7. HWBP Reevediep proef macrostabiliteit
8. LivingLab Proeflocatie Hedwige/Prosperpolder
10. Eiland van Dordrecht
11. Project subirrigatie
12. Project met waterwinbedrijf

3
1
0

Meerwaarde
BudgetParticipatiebereidheid Multistakeholder beschikbaarheid kostenreductie
3
1
1
1
3
3
3
3
0
0
1
0
1
3
1
3
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
0
0
1
0
1
1
3
3
1
1
1
3
risico reductie
3
3
3
3
3
3
3
1
3
1
1
3

TOTAAL
Technische
haalbaarheid SCORE
12
3
16
1
5
1
12
1
8
1
14
3
14
3
14
1
16
3
2
0
10
1
12
3

Beperkte
score
8
12
5
6
6
10
10
10
12
3
8
6

5

Community of practice
De ervaring leert dat er niet een specifieke partij is die zich in het maatschappelijke veld
(eind-)verantwoordelijk voelt voor innovatie en kennisontwikkeling van meet- en
monitoringtechnologie. Door een ‘çommunity of practice’ te vormen ontstaat er een structuur
waarin de gedeelde belangen geïdentificeerd kunnen worden en vanuit de gezamenlijkheid
rekeninghoudend met ieders eigen interesse, belangen en randvoorwaarden toch stappen
gezet kunnen worden. Dit kenmerk wordt uit dat oogpunt nader beschreven in deze position
paper rond het meten van grondwaterstroming.
Kennisontwikkeling, maar ook kennisdeling zijn wezenlijke aspecten van innovatie en
implementatie van nieuwe technologie en analysemethodieken. De snelheid van
implementatie wordt in belangrijke mate bepaald door acceptatie vanuit (onafhankelijke)
beoordeling van prestatie-kenmerken in relatie tot prestatie-eisen en het delen van
ervaringen uit projecten. Naast kennisdeling is het noodzakelijk dat er een communicatienetwerk aanwezig is met een duidelijke doelstelling om zorg te dragen voor de zichtbaarheid
van behaalde resultaten op dit gebied en daarmee bij te dragen aan het vertrouwen in de
markt dat de gedeelde informatie van hoge kwaliteit is die onafhankelijk van belangen van
individuele partijen is vastgesteld.
In 2017 heeft het ENW een advies uitgebracht rond meten en monitoren (ENW, 2017).
Daarin wordt niet alleen aanbevolen veldmetingen en monitoring structureel een plaats te
geven in de keten van waterveiligheid, maar daarbij ook een projectoverstijgend en
desgewenst internationaal perspectief te hanteren.
Het ontwikkelen van een gedeelde kennisagenda van betrokken partijen op het gebied van
waterveiligheid (DGRW, RWS, HWBP en STOWA/UvW) dient hierin leidend te zijn (ENW,
2017).
Op basis van voorliggend KPP onderzoek is het logisch om het meten van grondwaterstroming (richting- en snelheid) als onderwerp op deze kennisagenda’s en gremia te
onderscheiden. Het is wenselijk hierbij ook verbinding te leggen met bestaande netwerken
zoals het netwerk Dijkmonitoring.
Ook uit de recente interesse-peiling, rolverdeling en de knelpunten rond innovatie komt naar
voren dat het opzetten van een Community of Practice meerwaarde heeft. Daaraan kunnen
zowel vertegenwoordigers vanuit overheden (I&W en RWS en HWBP en waterschappen en
provincies) maar ook kennisinstituten en marktpartijen deelnemen.
Een dergelijke CoP kan eveneens bijdragen aan andere terreinen dan Waterveiligheid gezien
het belang van grondwater voor meer beleidsterreinen en uitvoeringsagenda’s. Het
onderwerp kan daarom met veel meer partijen gezamenlijk belegd worden. Te denken valt
aan SIKB, KIVI, het kennisveld Geo-engineering binnen RWS, COB e.d. Daarnaast zijn er
platforms actief zoals Platform Bodembeheer, Drinkwaterplatform Dit bij elkaar brengen van
kennis en ervaring is eveneens een behoefte vanuit het beleid. Zo wordt er in 2021 gewerkt
aan een ministerie- brede werkgroep die met grondwater bezig gaat (BZK, EZK, I&W). Een
CoP Grondwaterstroming kan bijdragen aan de technisch-inhoudelijke ondersteuning
alsmede de toetsing van praktische consequenties van beleidsvoornemens die hieruit
voortkomen.
Naast kennisuitwisseling en kennisdeling kunnen er in samenspraak met de netwerkpartners
één of meer handreikingen opgesteld voor de praktijktoepassing van grondwaterstromingsmetingen in specifieke situaties en de wijze waarop de resultaten het beste beoordeeld
kunnen worden.
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