
Evaluatie Waterproject Ruinen

Een praktijktoepassing van interventieanalyse met Menyanthes
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Waterproject Ruinen

� Zand: lage gws

� Keileem: hoge gws

� Water op straat

� 50% afkoppelen

� Randvoorwaarde: 

niet meer overlast

� 20 peilbuizen

� Effecten?

Afkoppelmaatregel
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Het afkoppelen van hemelwater vindt plaats door 
middel van een infiltratietransportsysteem (IT-riool). 
Dit bestaat uit poreuze, waterdoorlatende buizen, die 
het afgekoppelde hemelwater in eerste instantie 
bergen. Vanuit de buizen kan het water infiltreren 
naar het grondwater. Wanneer de grondwaterstand 
te hoog oploopt en het water niet kan infiltreren, of 
wanneer de bui zo groot is dat deze niet meer kan 
worden geborgen, treedt een overloop in werking 
(ingebouwde drempel) en wordt het water via een 
zuiverende stap (lamellenafscheider) afgevoerd naar 
nabij gelegen oppervlaktewater. Hiermee wordt de 
waterzuivering ontlast en het water wordt vertraagd 
afgevoerd. In gebieden met lage grondwaterstanden, 
waar een groot deel van het water infiltreert, draagt 
dit systeem tevens bij aan de verdrogingbestrijding.

Effect?

Het is niet mogelijk enkel op basis van de grondwaterstanden voor en na de maatregel een effect te ontdekken.



Tijdreeksanalyse Menyanthes

Het maken van een tijdreeksmodel
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Onderkant filter: NAP + 6,33m
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Interventieanalyse

Het maken van een tijdreeksmodel

Lineair versus niet-lineair

1. grondwater onder slootbodem ⇒ lineaire relatie tussen neerslag/verdamping en grondwaterstand
2. grondwater boven slootbodem ⇒ drainage ⇒ niet-lineaire relatie
3. Keileem: grondwater boven IT-riool ⇒ drainage ⇒ niet-lineaire relatie
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Het maken van een tijdreeksmodel

Modellering met Menyanthes

Transfer-Ruismodel

Transfermodel (deterministisch)

Y(t) = de grondwaterstand (of stijghoogte) op tijdstip t

fi(X, t) = de transferfunctie voor verklarende variabele X

n(t) = het residu op tijdstip t.

Ruismodel (stochastisch)
Eliminatie van de autocorrelatie in Nt via model: 

n(t) = exp(-α∆t)n(t-∆t) +v(t) (v(t) = innovatie)

)(n + )(f ... + )(f + )(f)( n21 t, tX, t X, tX = tY n21

Een belangrijke voorwaarde voor het doen van statistische uitspraken is dat de residuen n(t) 
geen autocorrelatie vertonen. Wanneer wordt gemodelleerd op dagbasis dan valt echter, 
vanwege het geheugen van het systeem, te verwachten dat n(t) nog sterke autocorrelatie 
vertoont. Deze wordt via het ruismodel geëlimineerd: n(t) = exp(-α∆t)n(t-∆t) +v(t). Dit model heeft 
zelf weer een residu v(t) dat de innovatie wordt genoemd. Er dient vervolgens beoordeeeld te 
worden of de v(t)-waarden witte ruis vormen, ofwel dat ze onafhankelijke trekkingen vormen uit 
dezelfde normale kansverdeling en geen autocorrelatie vertonen. Dit is in Menyanthes o.a. te 
controleren via een autocorrelatieplot. 



Verificatie: voorwaarden

1. Geen autocorrelatie van innovaties (witte ruis)

1. Het beoordelen op statistische  significantie is pas mogelijk als objectief is aangetoond dat de v(t)-waarden witte ruis
vormen. De gestippelde lijnen geven het 95% betrouwbaarheids interval weer.
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1. Geen autocorrelatie van innovaties (witte ruis)

2. Gemodelleerde verklarende reeksen niet gecorreleerd aan elkaar

3. Meetreeksen voldoende lang en bevatten voldoende meetwaarden 

1. Het beoordelen op statistische  significantie is pas mogelijk als objectief is aangetoond dat de v(t)-waarden witte ruis
vormen. De gestippelde lijnen geven het 95% betrouwbaarheids interval weer.
2. Als twee van deze factoren namelijk aan elkaar gecorreleerd zijn, kunnen hun relaties met de grondwaterstand niet 
meer onafhankelijk van elkaar worden geschat en kunnen deze schattingen ook sterk vertekend raken.
3. Het is belangrijk dat de lengte van de grondwaterstandreeks groter is dan de traagheid of het geheugen van het 
systeem. Het geheugen wordt bepaald door Menyanthes. Voor dit model is het geheugen 20 (voor) en 56 (na).

Verificatie: significante relatie

� Relatie neerslag en stijghoogte is significant?

|M0| - 2 ⋅ σMO > 0

M0 (gain) – maat voor stationaire invloed

� Idem voor overige verklarende reeksen

Verificatie: model pasvorm

� Percentage Verklaarde Variantie (EVP)

percentage van totale variantie van grondwaterstanden verklaard met transfermodel

� Root Mean Squared Error (RMSE)

totale afwijking tussen model 

en waarnemingen

Hydrologische en fysische plausibiliteit

� De drainagebasis

niveau dat grondwaterspiegel zou bereiken zonder gedefinieerde invloeden 

Vaak zal de drainagebasis het niveau zijn dat wordt bepaald door
het gemiddelde peil van de ontwateringmiddelen.

Hydrologische en fysische plausibiliteit

� De drainagebasis

niveau dat grondwaterspiegel zou bereiken zonder gedefinieerde invloeden 

� De verdampingsfactor

gemiddelde verhouding tussen actuele en referentieverdamping

De verdampingsfactor is niet hetzelfde als de gewasfactor. De verdampingsfactor zal over het algemeen 
lager uitvallen. Een waarde kleiner dan 0,5 of groter dan 2 kan een aanwijzing zijn dat er andere invloeden 
niet zijn meegenomen.



Hydrologische en fysische plausibiliteit

� De drainagebasis

niveau dat grondwaterspiegel zou bereiken zonder gedefinieerde invloeden 

� De verdampingsfactor

gemiddelde verhouding tussen actuele en referentieverdamping

� gain (M0) ~ drainageweerstand (dagen) per peilbuis 

verhouding uiteindelijke stijghoogte en intensiteit regenval, bij veel regen

Als een peilbuis dicht bij een drainerend middel staat dan is M0 slechts enkele dagen. In grote systemen, 
ver van waterlopen, kan M0 gemakkelijk waarden van duizenden dagen bereiken. 

Validatie

� “na maatregel”-meetreeks gesplitst in kalibratiereeks (1,5 jaar) en validatiereeks

Effectbepaling Effectbepaling

� Vergelijking gemiddeld grondwaterregime met transfer-model
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Effectbepaling

� Vergelijking gemiddeld grondwaterregime met transfer-model

� GxG statistieken op basis van 100 stochastische runs met transfer-ruismodel

� Beter: kansverdeling van GxG’s afleiden en t-toets uitvoeren

Significant?
Relevant

Verschil GxG en RMSE is een arbitrair criterium. De RMSE zegt iets over de spreiding van enkelvoudige 
residuën, terwijl een GxG een gemiddelde is van een aantal extreme grondwaterstanden. Hier is om 
praktische redenen gekozen geen uitspraak over significantie te doen, maar over relevantie…



Resultaten: peilbuis 6

� keileem: NAP+7,80m, onderkant filter: NAP+7,82m
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Doordat bij validatie duidelijk 
te zien is dat model een 
duidelijke afwijking heeft, 
namelijk te nat berekend in de 
periode met lage 
grondwaterstanden, is het 
model toch in beperkte mate 
bruikbaar.

Resultaten: peilbuis 17

� Niet afgekoppeld, geen ondiep keileem, hoge gws, onderkant filter: NAP+5,8m

Conclusie
� Tijdreeksanalyse geeft indirect 

indicatie voor verdrogend effect 
IT-riool bij hoge grondwaterstand

� Geen indicatie voor meer overlast



Conclusies

� Tijdreeksanalyse geeft inzicht in effecten van IT-riool

– Verwachte infiltrerende en drainerende werking is zichtbaar, maar niet significant

– In ieder geval niet meer overlast door afkoppelen aangetoond 

� Door Menyanthes eenvoudig om tijdreeksanalyse uit te voeren

� Eenvoud is echter ook een risisco!

� Veel controles nodig om te bepalen of een model acceptabel is

� Statistisch inzicht van belang bij beoordeling

� Ruismodel belangrijk

� Validatie

� Monitoring!

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met:

Koen van der Hauw

T +31 26 355 83 55

E koen.vanderhauw@grontmij.nl
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