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(focus vandaag op grondwaterstanden en droogte) 



Context 

Tcbb behandelt gebouwschadeclaims in gebieden met 

delfstoffenwinning (gas, zout, kolen) 

Aantal claims neemt laatste decennia toe 



? 

Context 

X 
Indien delfstoffenwinning geen oorzaak, 

behoefte aan indicatie mogelijke andere oorzaken 

met name invloed meteo (natte en droge jaren) 



Context 
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Vraagstelling onderzoek: 

→ analyse lange periode nodig (>50 jaar) 



Methode 
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Metingen: schaars en verstoord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 → Grondwatermodel langjarig draaien ? 



Methode 
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Samenloop:  

opdracht voor RWS, 100-jarige reeks met NHI LHM 

project Wabes :  

 

WAterBESchikbaarheid in 

het hoofdwatersysteem van 

RWS in beeld brengen  



Methode 
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Samenloop:  

opdracht voor RWS 100-jarige reeks met NHI LHM 

focus op statistieken oppervlaktewater 



Methode 
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Toepassing 100-jarige reeks NHI LHM voor Tcbb 

 

• historische neerslag, verdamping, rivierafvoer 1911-2014 

• alle andere randvoorwaarden constant (situatie van ca 2010) 

• dus nooit werkelijk opgetreden ! 



Methode 
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LH

M 

freatische grondwaterstand 28-12-2014 

Modelresultaten: 

• grondwaterstand op 14e en 28e van elke maand (24/jaar) 

• per modelcel 250x250 m2; totaal 603.620 cellen in NL 

• analyseperiode: 1950 – 2014 (65 jaar) 
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Methode 

• 603.620 x 65 x 24 = 940 miljoen grondwaterstanden … 

• → samenvatten in grondwaterkarakteristieken 

• → relatie met gebouwschade 

Schade door lage grondwaterstanden: 

• verschilzetting, krimp: laagterecord → LG3 (GLG) 

• schimmelaantasting houten palen: lange termijn trend 

 

Schade door hoge grondwaterstanden 

• Grondwateroverlast, schade → GHG (HG3) 

 

Bron: BVFP / KCAF 
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NB 

wit = niet significant 

Langjarige trend: 

Het is natter geworden 

 

Doorwerking naar gwstand 

vooral in ‘trage’ gebieden 

Resultaten 



Resultaten besproken met KNMI 

(klankbord) 

• (veel) meer neerslag 

• (een beetje) meer verdamping 

Resultaten 



‘Snelle’ gebieden 
• veel drainage 

• kort ‘grondwatergeheugen’ 

• polders, beekdalen 

• vertaling toename neerslagoverschot vooral naar 

afvoeren 

Nieuw Land Erfgoedcentrum, Lelystad, 

diacollectie RIJP, fotograaf Potuyt 

Resultaten 



Model 

 

Metingen 

 

Oorzaak verschil ? 

Resultaten 

‘Trage’ gebieden 



Wanneer laagste LG3 ? 

 

1976, maar ook veel 1959 ! 

‘traag’ gebied: na-ijling 1947/49/51 

Resultaten 

LG3 



Hitparade: top 5 record-lage LG3:  

Recente jaren vanaf 3e plaats (oranje) 

Verschillen zijn klein in ‘snelle’ gebieden 

Resultaten 



Resultaten 
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Verschillen zijn klein in ‘snelle’ gebieden 

 

Kop NH: onzekerheid meteogrids relatief 

groot (info KNMI) 

Stedelijke gebieden relatief traag: hoger 

maaiveld, gebouw op havenslib, minder 

drainage 

 

→ Tcbb: vergelijk traagheden werkelijke 

casus met model ! 



Resultaten 

Van LG3 naar GLG: minder 1959, meer 1976 

Grotere invloed opeenvolging droge jaren 

(1976 met dank aan 1975) 



Resultaten 



Jaar laagste LG3 wordt bepaald door meteo, maar ook door 

gebiedskenmerken (traagheid gw-systeem) 

maaiveldhoogte (AHN) 

KNMI neerslag Sappemeer Winschoten

som 1959JJA 113 138

som 1976JJA 145 98

som 1996JJA 163 164

som 2003JJA 137 109

som1959JJASON 214 240

som1976JJASON 280 265

som1996JJASON 381 367

som2003JJASON 372 353

som 1959-1 485 533

som 1976-1 603 515

som 1996-1 432 437

som 2003-1 831 833

som 1959-2 1312 1413

som 1976-2 1465 1311

som 1996-2 1526 1476

som 2003-2 1916 1823

Resultaten 



Zomer 2018 

Hoe droog was de zomer van 2018 ? 



Zomer 2018 

Hoe droog was de zomer van 2018, vergelijk met 1976 ? 

Hebben we zo voldoende informatie ? 



Conclusies (2) 

De ene droogte is de andere niet 

 

Meteorologische droogte ≠ grondwaterhydrologische droogte 

 

Traagheid van grondwatersystemen speelt hierin een 

voorname rol 

 

Deze traagheid varieert in de ruimte (‘Veluwe vs. Vallei’) 

 

… maar ook historisch ! 



Conclusies (3) 

Reconstructie droogtegeschiedenis Nederland, om te 

leren voor de toekomst : 

 

Pleidooi voor langjarige berekeningen NHI LHM met 

• historische meteo (die hadden we al) 

• historische peilen 

• historische onttrekkingen 

• historisch landgebruik 

 

→ grote inspanning, maar levert schat aan informatie 

 

Technische voorbereidingen zijn in volle gang: 

Inrichting nieuwe generatie datamodellen NHI, met 

mogelijkheid historische versies 


