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Van theorie naar praktijk en vice

versa. Stappen voor verbeterde 

toepassing van tijdreeksanalyse

Frans Schaars

Artesia

KIWA: Tijdreeksen in Grondwater (8 juni 2004)

09:30 - 10:00 Ontvangst met koffie

10:00 - 10:10 Opening (Bert van Ee)

10:10 - 10:30 Overzichtsverhaal (Frans van Geer)

10:30 - 11:00 Tijdreeksen voor domoren (Harry Rolf)

11:00 - 11:30 Koffiepauze

11:30 - 12:00 Schatgraven in een grondwaterstandreeks (Paul Baggelaar)

12:00 - 12:30 Waar fysica de statistiek kan helpen (Jos von Asmuth)

12:30 - 14:00 Lunch, posters, demonstraties

14:00 - 14:30 Hoe vaak en hoe lang moet je meten? (Martin Knotters)

14:30 - 15:00 Simultaan modelleren: benutten van de ruimtelijke 

samenhang tussen reeksen (Wilbert Berendrecht)

15:00 - 15:30 Theepauze

15:30 - 16:00 Een tijdreeksmodel is ook maar 

een grondwatermodel (Kees Maas)

16:00 Borrel

Een bijzonder leerzame dag…

- Hoe tijdreeksanalyse werkt (Kees en Frans)

- Dat het ook met meerdere filters tegelijk kan (Wilbert)

- Dat het in de praktijk best moeilijk is (Martin)

- Dat het ook makkelijker kan (Jos)

- Dat je toch goed op moet letten (Paul)

- Dat er mensen zijn die het de praktijk gebruiken ! (Harry)

- Dubbelkoppers in het duin

- Grondwatermodellen IJken op Structureel Niveau

- Niet stationair ijken op de respons

- Niet equidistante reeksen

- Nieuwe betere parameters

En een goede 

discussie…

Kortom: 

We gaan een hoop uitzoeken en die 

grondwatermodellen gaan het moeilijk krijgen

Gebruik van Tijdreeksanalyse in stroomversnelling

- Menyanthes

- TRA algemeen geaccepteerd

- Gebruikt voor van alles 

- En door allerlei gebruikers

- In het begin vooral om GXG’s uit te rekenen, 

en te zien wat in DINO zit.

- Maar later ook allerlei andere 

toepassingen… 

Mooie Fit
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Voor veel meetpunten Voor echt heel veel meetpunten

Nu ook in 3D!

Pierre Kamps

Waternet

Vergelijking met

voorspelling

Invloed Luchtdruk?
Invloed Lekpeil
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Optimalisatie grondwatermodel op de TRA respons

Minima onderschat
Rode punten slechte fit

Duin uit, altijd lastig… Ook hier lukt het soms niet

Verklaarde variantie

65%
94%

64% ?

Jensen, 2009

45% 

96%

100%!

Verklaarde variantie

Maar hoe beoordelen we in de praktijk of het model goed is?

Als dat zo is, dan wist ik het toch al? 

En wat als het niet aan mijn verwachtingen voldoet? 

Maar hoe beoordelen we in de praktijk of het model goed is?

Het ziet er aardig uit en het resultaat 

komt overeen met mijn verwachtingen

En er was nog iets met statistische toetsen en onzekerheid…  

… maar dat heeft met theoretische dingen zoals ruis en correlaties te maken

… als je die strikte regels hanteert blijft er geen ‘goed’ model over

… of het model bruikbaar is wordt toch niet door de toetsen bepaald, daar is 

altijd interpretatie voor nodig

… mijn probleem wordt daar niet mee opgelost

… de opdrachtgever wil dat toch niet horen

… en het budget is ook al op

Maar hoe beoordelen we in de praktijk of het model goed is?

Dus daar kijken we later nog wel even naar… 

Duidelijk voorbeeld van kloof tussen theorie en praktijk

- Statistische toetsing wordt niet (altijd) gedaan

- Bestaande kennis niet toegepast

- Nieuwe ontwikkelingen worden niet beschikbaar gemaakt

- Er wordt geen nieuwe theorie ontwikkeld die past bij de 

praktijk

Is dat erg? 

- Jammer dat niet het volledige potentieel van de metingen 

benut kan worden (niet efficiënt, dus duur)

- Onhandig als je analyse nergens op slaat  (slechte analyse 

-> slechte adviezen)

- Nog onhandiger als er deskundigen zijn die dat kunnen 

aantonen…

Best vervelend dus…
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Werkgroep tijdreeksanalyse

- Deskundigen en mensen uit de praktijk  bij elkaar

- spreken echter niet dezelfde taal:

Vraag uit de praktijk: “waaraan moet mijn meetreeks aan 

voldoen?” 

Antwoord deskundige: “dat hangt er van af”

2004 - Studiedag tijdreeksen in grondwater

2012 - Symposium tijdreeksanalyse in hydrologisch toepassingsperspectief

2013a - NHV-discussiemiddag tijdreeksanalyse - modelbeoordeling

2013b - NHV-discussiemiddag tijdreeksanalyse met R en oppervlaktewater

2014 - NHV-discussiemiddag Tijdreeksanalyse in milieutoepassingen

2014 - NHV discussiemiddag Tijdreeksanalyse - Onzekerheid over modelonzekerheden

2015 - NHV discussiemiddag Tijdreeksanalyse - Nut en Noodzaak van het Ruismodel

2016 - NHV-themadag Tijdreeksmodellen - Een brug tussen Theorie en Praktijk

hoe bepaal ik de GXG van een typische grondwaterstandsreeks?

- Eerst tweewekelijkse handpeilingen, dan eventjes niets, daarna uurwaarden. 

- Korte reeksen, maar er zijn langere reeksen in de buurt.

- Of: mijn reeks is lang maar er is hydrologisch ook nogal wat veranderd 

- mijn gegevens zijn best goed…

- Geschikte analysemethode: welke (set van) methoden kan ik 

hierbij gebruiken?

- Wetenschappelijk onderbouwd: welke statistische toetsen 

moet ik toepassen?

- Praktisch toepasbaar: waar kan ik die methoden vinden, wat 

doe ik als niet  aan de toetsen wordt voldaan, hoe rapporteer 

ik, wat kan ik dan wel zeggen? 

- Concrete aanbevelingen Hoe kan ik efficiënter meten? Kunnen 

we nieuwe methoden ontwikkelen/toepassen voor dit 

probleem?

En natuurlijk wáár al die antwoorden dan van 

afhangen….

Onderzoek beantwoordt de volgende vragen:

Concrete doelen tijdreeksanalyse 

- Bepalen karakteristieken(o.a. GXG)

- Opvullen hiaten

- Voorspellen

- Validatie

- Trenddetectie

- Analyseren afzonderlijke invloeden

- Efficiënt ijken grondwatermodellen

Gebruik bepaald door 

beschikbaarheid methode

- Toegankelijke 

rapporten

- Openbare algoritmen

- In te bouwen in 

willekeurige software
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Dhr D. Kuijt in 2004!

9.30-9.50   Inloop met koffie

9.55-10.05 Welkom (Frans van Geer)

10.05-10.30 Tijdreeksanalyse in de praktijk;

10.30-10.55 Tijdreeksanalyse in de praktijk; 

10.55-11.20 Koffie

11.20-11.45 Een statistische kijk op de betrouwbaarheid van tijdreeksmodellen

11.45-12.10 Hoe ga je als opdrachtgever om met de resultaten van een tijdreeksanalyse? 

12.10-13.10 Lunch

13.10-13.35 Hoogfrequente reeksen: zin en onzin, technische consequenties

13.35-14.00 Winputbeheer op basis van hoogfrequente niveaumetingen

14.00-14.25 Interactieve tijdreeksmodelontwikkeling

14.25-14.50 Koffie/thee

14.50-15.15 Meervoudige tijdreeksmodellen en de samenhang in stijghoogtereeksen

15.15-15.40 De Toekomst van Voorspellingen

15.40-16.00 Van theorie naar praktijk en vice versa.

16.00- … Sluiting en Borrel

Dhr D. Kuijt in 2016


