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Probleemstelling

Winvergunning van 2 Mm3 jaar → niet 
operationele reserve (NOR)

• Van 2000-2006 heeft het winveld Schalkhaar 
beperkt geproduceerd

• Kwaliteit van het grondwater bleek anders dan 
verwacht (zuurstof)

• De effecten van de winning waren anders dan 
verwacht (signalen van droogvallende 
waterlopen en peilbuizen)

Onzekerheden hieromtrent zijn blijven bestaan.

Aanleiding: Stijgende watervraag

Deventer

Winning Schalkhaar



Hoe zit het gebied in elkaar?

De verbreiding van de ter plaatse 
voorkomende Laagpakket van Zutphen, 
waaronder de pompfilters zich bevinden, 
is minder aaneengesloten dan men had 
verwacht. 

- fractie zuurstofhoudend water 
aangetrokken 

- de verlaging werkt sterker door naar 
het ondiepe grondwater.
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Tijdreeksanalyse

Wat is de verlaging na 30 dagen?

 afkorting Winproef 
Schalkhaar 

Tijd 
t  (dagen) 

Tijd 
t (uur) 

Tijdstip Datum 

t0 Start 0 0 9:00 08/31/2020 

t1  1 24 9:00 09/01/2020 

t2  2 48 9:00 09/02/2020 

t30 Stop 30 722,5 11:30 09/30/2020 



Tijdreeksanalyse

Aanpak

m.b.v. Menyanthes

- Data-validatie en bewerking

- Toolkeuze







Tijdreeksanalyse

Aanpak

Toolkeuze maakt uit:

• verschillende resultaten met Pirfict en BJTR

Welke kennis heb je nodig bij het toepassen van TRA, 

welke fouten maak je, en hoe signaleer je deze? 

Keuzes v.d. hydroloog:

• Middelingsperiode 
(1, 3, 4 of 7 dagen)→ rekenen op dagbasis gaf een ‘unit 
root problem’ met Ф>0.95 (noise alpha a> 20 in pastas)

• Optimalisatie van het ruismodel

• Input verklarende reeksen
Potentieel neerslag overschot + onttrekking

• Kalibratieperiode
Respons tijdens natte, gemiddelde en droge jaren. 

• Etc.



Tijdreeksanalyse

Aanpak

m.b.v. Menyanthes

- Data-validatie en bewerking

- Toolkeuze



Bij middelingsperiode van 1 
dag →
rekenen op dagbasis geeft een
‘unit root problem’ met Ф>0.95 
(noise alpha a>20 in pastas)

m.b.v. Tijdreeksanalist



m.b.v. Tijdreeksanalist

Bij middelingsperiode van 
4 dagen→
geen unit root probleem



Analyse van informatie in het ruismodel

Bij middelingsperiode van 1 
dag

Bij middelingsperiode van 4 
dagen



Tijdreeksanalyse

Aanpak

Welke kennis heb je nodig bij het toepassen van TRA, welke 
fouten maak je, en hoe signaleer je deze? 

Toolkeuze maakt uit:

• verschillende resultaten met Pirfict en BJTR

Keuzes v.d. hydroloog:

• Middelingsperiode 
(1, 3, 4 of 7 dagen)→ rekenen op dagbasis gaf een
‘unit root problem’ met Ф>0.95 (noise alpha a> 20 in pastas)

• Optimalisatie van het ruismodel

• Input verklarende reeksen
Potentieel neerslag overschot + onttrekking

• Kalibratieperiode
Respons tijdens natte, gemiddelde en droge jaren. 

• Etc. 

(*) Er is gestreefd naar het optimale 

resultaat in de modelresiduen:

1. Vaak is er niet voldaan aan de 

randvoorwaarde dat het 

modelresidu normaal verdeeld is

2. Wel voldaan aan de 

portmanteau-toets 

(autocorrelatie structuur) 

3. Histogrammen redelijk normaal 

verdeeld. Toetsen op normaliteit 

gaven een afkeuring maar dat 

gebeurt vaak al bij kleine 

afwijkingen van normaliteit.

> Er kunnen geen uitspraken met 

kwantificeerbare onzekerheden 
gedaan worden.



Eindresultaat

Hoe heeft tijdreeksanalyse geholpen? 

Nieuwe schatting dichterbij de werkelijke  

verlagingen + meer begrip van het lokale 

grondwatersysteem

Wat is de consequentie als je de 

verkeerde conclusies trekt?

De toolkeuze en keuzes van de hydroloog 

leiden tot verschillen in 

verlagingschattingen tot wel +/-10 cm. 

Er kunnen geen uitspraken met 

kwantificeerbare onzekerheden gedaan 

worden.

Tijdreeksanalyse m.b.v. BJTR

Wat betekent fitness for use voor deze winproef? 






