
NHV Werkgroep Tijdreeksanalyse – Discussiemiddag 
PRAKTIJKVOORBEELDEN: riolering, peilbeheer, onttrekkingen en validatie – 2 november 2017 

 
De NHV-werkgroep Tijdreeksanalyse organiseert op donderdagmiddag 2 november a.s. weer een 
discussiemiddag, ditmaal met het thema “Praktijk voorbeelden van tijdreeksanalyse”. Doel van deze middag 
is gezamenlijk te kijken naar praktische toepassingen met kleinschalige voorbeelden vanuit Waternet en 
een grootschalig voorbeeld voor Brabant Water. We willen elkaar met deze discussiemiddag inspireren en 
horen graag vragen en ervaringen vanuit de praktijk. Zowel gevorderden, beginners als anderen met 
interesse in dit thema zijn dan ook welkom. 
 
Wanneer: donderdag 2 november, van 14:00 - 16:30 uur 
Waar:  Hoofdkantoor Sweco, Landhuis Houdringe, Expozaal, De Holle Bilt 22, 3732 HM De Bilt. 
 
Aanleiding 
Toepassing van tijdreeksanalyse in de praktijk is vaak een uitdaging. Hoe kun je tijdreeksanalyse 
bijvoorbeeld toepassen bij het bepalen van lekkage of drainage van riolering? Hoe valideer je meetreeksen 
en detecteer je niet-stationariteit? Hoe bepaal je de invloed van het peilbeheer? Hoe registreer je de invloed 
van onttrekkingen automatisch? En hoe waarborg je de kwaliteit van deze modellen automatisch? Tijdens 
deze discussiemiddag wordt nader ingegaan op bovengenoemde vragen. Er worden hiertoe twee 
inleidingen gegeven (zie onderaan voor een uitgebreidere samenvatting): 

• Naar aanleiding van de oproep op de discussiemiddag van 13 april 2017 om zelf een eigen 
tijdreeksmodel van Deurne te maken, zal Theo Janse de resultaten van zijn tijdreeksmodel in Excel 
demonsteren en kort vergelijken met de standaard resultaten van Menyanthes.  

• Daarna zal Theo Janse van Waternet een presentatie geven over 3 kleinschalige toepassingen bij 
riolering, datavalidatie en peilbeheer; 

• Na de pauze zal Roel Collenteur een presentatie geven over zijn ervaringen met grootschalige 
tijdreeksmodellering op het gehele grondwatermonitoringsnetwerk van Brabant Water.  

• Ter afsluiting volgt discussie over het uitdrukken van de percentages neerslag, verdamping en het niet 
verklaarde deel in een cirkeldiagram ‘Percentage verklaard’, geïntroduceerd op 13 april (sheet 9). 

 
Gedurende deze middag zullen er weer een discussieleider en een aantal specialisten aanwezig zijn die 
graag hun kennis en inzichten met de aanwezigen delen en zich tegelijkertijd graag uit laten dagen door 
problemen en vragen vanuit de praktijk met betrekking tot dit onderwerp. Er zal een verslag worden 
gemaakt en worden toegezonden aan alle aanwezigen. 
 
Programma 
14.00 - 14.25 Terugkoppeling discussiemiddag 13 april 2017: tijdreeksmodellen Deurne  
14.25 - 15.00 Presentatie door Theo Janse (Waternet) met discussie 
15.00 - 15.15 Pauze 
15:15 - 16:00 Presentatie door Raoul Collenteur (Artesia) met discussie 
16:00 - 16:15 Discussie cirkeldiagram ‘Percentage verklaard’ (EVP) 
16:15 - 16:30 uitloop, afronding 
 
Toepassingen tijdreeksanalyse bij riolering, datavalidatie en peilbeheer 
Theo Janse van Waternet zal een drietal voorbeelden geven van:  

1. Lekkage/drainage via riolering: grondwatermodellen gebruikt in watercyclus-analyses, waaronder 
Prinseneiland; 

2. Validatie van meetreeksen en detectie van niet-stationariteiten; 
3. Invloed peilbeheer: Grondwatermodellen en –interpretatie bij de Maarsseveens plassen. 

 
Evaluatie Grondwatermonitoringsnetwerk Brabant Water 
Raoul Collenteur van Artesia heeft onlangs tijdreeksanalyse uitgevoerd op het gehele 
grondwatermonitoringsnetwerk van Brabant Water. Het doel was om vast te stellen in welke peilbuizen 
effect van grondwateronttrekkingen is geregistreerd. Met bijna 2000 peilbuizen is individuele behandeling 
van de tijdreeksmodellen lastig en is gezocht naar manieren om deze modellen automatisch te genereren 
en te beoordelen. In deze presentatie worden de praktische uitdagingen van dit onderzoek besproken. 
  
Aanmelden 
Aanmelden is mogelijk via Koen.vanderHauw@sweco.nl. De bijeenkomst is overigens ook toegankelijk voor 
niet-NHV leden. 

https://www.nhv.nu/nieuws/2017-05-24-tijdreeksanalyse
https://www.nhv.nu/uploads/files/2017.05.24_bus_betrouwbaarheidsintervallen_2017-04-13.pdf
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