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1

INLEIDING

1.1

Doel
Het voorliggende deelrapport “Ondergrond” beschrijft de gevolgde werkwijze om te komen tot MODFLOW
invoer gegevens voor NHI fase 1+ betreffende de ondergrond.

1.2

Aanleiding
In de eerste fase van het NHI zijn NAGROM ondergrond parameters omgezet naar een MODFLOW
model. De NAGROM ondergrondparameters zijn oorspronkelijk gebaseerd op REGIS I, en vervolgens zijn
deze NAGROM ondergrondparameters in de loop der jaren aangepast aan nieuwe kennis (diverse
kwantitatieve en kwalitatieve geohydrologische kennis en expert beoordelingen) die uit (lokale)
onderzoeken naar voren kwam. Nu REGIS II.0 vrijwel compleet voor Nederland is ontwikkeld, is de tijd rijp
deze nieuwe kennis toe te voegen. In NHI Fase 1+ is de parametrisatie van de ondergrond uit fase 1
daarom vervangen door een nieuwe parametrisatie, afgeleid uit REGIS II.0.
De nieuwe ondergrondschematisatie bestaat net als in fase 1 uit vier modellagen (drie afgesloten lagen en
één freatische laag). Hier is bewust voor gekozen om de vergelijking met de oude parameters en dus ook
met de toegevoegde kennis op basis van (lokale) onderzoeken mogelijk te maken. Een belangrijk verschil
is dat NAGROM vaste waarden had per element, waardoor een grof, blokkig beeld van de ondergrond
ontstond. Met behulp van REGIS II.0 dat een resolutie kent van 100x100 m wordt een hoger detailniveau
bereikt.

1.3

Resultaten
Het projectonderdeel Ondergrond heeft geresulteerd in:
Een heldere werkwijze en reproduceerbare invoerbestanden
De werkwijze om MODFLOW invoerbestanden te creëren vanuit REGIS II.0, inclusief extra expertkennis,
is zoveel mogelijk geautomatiseerd door middel van een aantal programma's (aml, Fortran en batch files).
Door deze werkwijze zijn gegenereerde invoerbestanden volledig reproduceerbaar. Dit heeft belangrijke
voordelen:
aanpassingen kunnen relatief snel worden doorgevoerd;
de herkomst van de informatie is eenvoudig achterhaalbaar.
Er is bewust voor gekozen om een heldere werkwijze die leidt tot reproduceerbare invoerbestanden te zien
als een belangrijk resultaat. Een belangrijke eis die gesteld werd aan het model was dat het NHI
projectteam consensus zou bereiken over aanpak en resultaten.
Invoerbestanden voor het MODFLOW-model
Het onderdeel Ondergrond resulteert in de volgende invoerbestanden voor het MODFLOW model:
1. kD-waarden voor de watervoerende pakketten (kD1-kD4) t.b.v. BCF package;
2. c-waarden voor de scheidende lagen (c1-c3) t.b.v. BCF package;
3. locatie en doorlaatfactor van breuken t.b.v. HFB package;
4. anisotropiefactor (FCT voor modellagen 1 en 2) t.b.v. ANI package;
5. anisotropiehoek (HK voor modellagen 1 en 2) t.b.v. ANI package.
December 2008, versie NHI\FASE_1+\2008\DR1\v1
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De bovengenoemde invoer is gegenereerd op een gridcel grootte van 250 m voor het gebied binnen de
volgende Rijksdriehoek (RD) coördinaten (km): 0-300 (x) en 300-625 (y). De invoer is in eerste instantie
gemaakt voor het vaste land van Nederland inclusief het IJsselmeer en de Zeeuwse wateren. In het
gebied eromheen is ook modelinvoer gegenereerd door middel van extrapolatie en het kiezen van vaste
waarden. Zuid-Limburg maakt officieel geen deel uit van het NHI modelgebied. Echter, voor zover er
gegevens beschikbaar zijn is het gebied zoveel mogelijk meegenomen in de ondergrondschematisatie.

1.4

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt de werkwijze in algemene zin beschreven. Hoofdstuk 3 beschrijft welke aanpassingen
zijn gedaan aan REGIS, de belangrijkste informatiebron. De schematisatie van het landelijke lagenmodel
wordt beschreven in hoofdstuk 4, gevolgd door de parametrisatie in hoofdstuk 5. Locatie en parametrisatie
van breuken worden beschreven in hoofdstuk 6 en anisotropie in hoofdstuk 7. Vervolgens wordt in
hoofdstuk 8 ingegaan op de plausibiliteit en het toepassingsbereik van het ondergrondmodel en het
rapport sluit af met hoofdstuk 9 met discussies en aanbevelingen voor fase 2.
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2

WERKWIJZE
In NHI fase 1+ is de ondergrondschematisatie uit fase 1 overgenomen. Dit was een belangrijke
randvoorwaarde om de vergelijking met voorlopers van dit model zoals NAGROM en NHI Fase 1 mogelijk
te maken. De ondergrondschematisatie gebruikt vier modellagen (zie Figuur 1), die zijn opgebouwd uit:
-

een deklaag, welke zowel watervoerend als scheidend is;
drie watervoerende pakketten (WVP) of aquifers, waarin het grondwater stroomt;
twee scheidend doorlatende lagen (SDL) of aquitards, welke de watervoerende lagen scheiden;
een ondoorlatende geohydrologische basis.

Figuur 1

Schematisatie van ondergrond in NHI (WVP: Water Voerend Pakket, SDL: Slecht
Doorlatende Laag)

MODFLOW rekent met watervoerende - en slecht doorlatende lagen. Een dergelijke indeling van de
ondergrond wordt in vakjargon een quasi-3D benadering genoemd. In deze benadering van de werkelijke
3D stroming door de ondergrond vindt horizontale stroming alleen plaats in de watervoerende pakketten
en verticale stroming alleen in de slecht doorlatende lagen.
Slecht doorlatende lagen krijgen een weerstand, c-waarde [dagen], toegekend. De watervoerende
2
pakketten krijgen een transmissiviteit, kD-waarde [m /dag], toegekend en zonodig aangevuld met een
anisotropierichting en anisotropiefactor. De anisotropie geeft aan dat in een bepaalde laag de
doorlatendheid in verschillende richtingen niet even groot is. Breuken kunnen de doorlatendheid van een
pakket lokaal beperken. Hiervoor worden aan breuklijnen doorlaatfactoren toegekend.

2.1

Brondata
De gebruikte informatie voor de ondergrond van NHI in fase 1+ is afkomstig uit:
1. REGIS II.0 (Vernes en Van Doorn, 2005). Binnen REGIS II.0 (hierna REGIS genoemd) worden 128
geohydrologische eenheden onderscheiden (zie Bijlage 2). Deze eenheden bestaan uit zand (z), klei
(k), veen (v) of hebben een complexe samenstelling van zand, klei en veen (c). De
weerstandbiedende geohydrologische eenheden uit REGIS II.0 (klei, veen en sommige complexe
lagen) vormen de kapstok van de ondergrondindeling voor NHI fase 1+, omdat deze de ligging van de
slecht doorlatende lagen bepalen.
2. STONE, de landsdekkende parametrisatie van het topsysteem (Massop et.al., in voorbereiding).
3. De parametrisatie van de holocene deklaag, die is uitgevoerd in het kader van het TNO-Deltares
Project GeoTop (Maljers, D. en R.W. Vernes, in voorbereiding).
4. MIPWA, de parameterwaarden van het grondwatermodel voor Noord Nederland (Snepvangers en
Berendrecht, 2007).
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5.
6.

2.2

De holocene deklaag kartering van Zeeland (Vernes en Menkovic, in voorbereiding).
De promotieonderzoeken van Gehrels (1999) en Bakker (2004) voor de anisotropie van gestuwde
afzettingen.

Uitgevoerde werkzaamheden
Uitbreiding en aanpassing REGIS II.0 met informatie uit andere bronnen (Hoofdstuk 3)
REGIS II.0 vormt de basis van de NHI ondergrond. Aangezien REGIS II.0 nog niet landsdekkend is en de
1
opbouw van het Holoceen binnen REGIS II.0 niet is gedifferentieerd , is REGIS uitgebreid en aangepast
voor toepassing in het NHI. Deze uitbreiding en aanpassing betreffen de volgende werkzaamheden:
inpassen lagenmodel en parameters Noord Groningen;
inpassen lagenmodel en parameters Limburg;
inpassen Holocene detailkartering REGIS Zeeland;
inpassen Holocene parameters voor de rest van Nederland op basis van GeoTop;
onderscheid tussen kleiige en zandige gestuwde afzettingen.
Schematisatie voor het landelijk lagenmodel (Hoofdstuk 4)
vaststellen geohydrologische basis;
vaststellen boven- en onderkant deklaag;
vaststellen scheidende lagen onder de deklaag.
Parametrisatie (toekenning hydrologische parameters) (Hoofdstuk 5)
deklaag;
lagen onder de deklaag;
extrapolatie naar buitenland, zee en Waddeneilanden .
Locatie en parametrisatie van breuken (Hoofdstuk 6)
Locatie en parametrisatie van anisotropie (Hoofdstuk 7)

1

REGIS II.0 onderscheidt één holoceen complex. Binnen dit complex wordt geen onderscheid gemaakt in
klei, zand of veen. Voor het berekenen van grondwaterstanden is het juist belangrijk te weten hoe klei,
zand en veen in de ondiepe ondergrond elkaar afwisselen. Binnen het Topintegraal project wordt
momenteel gewerkt aan een gedetailleerde schematisatie en parametrisatie van de ondiepe ondergrond
(tot ca. 50 m). In de nabije toekomst wordt dit verwerkt in de volgende versie van REGIS en kan dan ook
binnen NHI gebruikt worden.
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UITBREIDINGEN EN AANPASSINGEN REGIS
In de periode dat de ondergrondschematisatie is uitgevoerd (oktober 2007 - maart 2008) was REGIS II.0
de meest recente beschikbare REGIS versie. In deze versie van REGIS ontbreken Noord Groningen en
Limburg. Een andere beperking van REGIS II.0 is dat het geen parameterwaarden bevat voor het
Holoceen en de gestuwde afzettingen. Hieronder wordt aangegeven hoe met deze beperkingen van
REGIS II.0 is omgegaan.
In de komende nieuwe versie van REGIS, REGIS II.1 (verwacht opleverdatum medio 2008), zitten deze
gebieden wel. De REGIS kaartlagen zijn beschikbaar op een gridgrootte van 100 m.

3.1

Inpassen Noord Groningen
Op basis van het MIPWA model (Snepvangers en Berendrecht, 2007) zijn de belangrijkste REGIS
2
kleilagen in Noord Groningen (EE-k-1, Pe-k-1, Pe-k-2 en PZ-c en OO-c ) aangevuld met
parameterwaarden en boven- en onderkanten. Voor de boven- en onderkanten van het Holoceen is de
geologische kartering van TNO-Deltares (Digitaal Geologisch Model) aangehouden.

3.2

Inpassen Limburg
Voor Limburg is REGIS II.0 uitgebreid met behulp van een tussenproduct van REGIS II.1 Dit betreft data
voor het lagenmodel (februari 2007) en de parameterwaarden (januari 2008). Er zijn echter twee
kanttekeningen te maken:
1. Het is mogelijk dat er binnen REGIS II.1 nog wijzigingen worden doorgevoerd voor Limburg ten
opzichte van de voor het NHI gebruikte tussenproducten.
2. REGIS II.1 sluit niet volledig aan op REGIS II.0 in het grensgebied tussen Brabant en Limburg. Binnen
dit project is extra aandacht besteed aan de aansluiting van de kleilagen om geen problemen te
krijgen bij de aansluiting van de modellagen.

3.3

Inpassen Holoceen Zeeland
Voor Zeeland is een aparte Holocene detailkartering uitgevoerd voor de Provincie Zeeland (Vernes en
Menkovic, rapport in voorbereiding). De definitieve informatie van deze detailkartering was beschikbaar
tijdens fase 1+. REGIS II.0 is voor deze studie uitgebreid met deze detailinformatie (laaggrenzen en
parameters). Op basis van de Holocene detailkartering is voor Zeeland, in tegenstelling tot de andere
gebieden met een holocene deklaag, ook de onderkant van de deklaag bepaald (zie volgende paragraaf).

3.4

Inpassen Holoceen buiten Zeeland
REGIS heeft voor het Holoceen alleen boven- en onderkanten, geen differentiaties in klei, zand en veen
en geen parameterwaarden. Uitzondering hierop is de detailkartering van Zeeland, zoals hierboven
beschreven. De NHI parameterwaarden voor het Holoceen buiten Zeeland zijn gebaseerd op een
tussenproduct (juli 2007) van een lopend TNO-Deltares project genaamd GeoTop (nog geen rapport
beschikbaar). Samengevat zijn de c- en kD-waarden van het Holoceen berekend op basis van alle
boorinformatie die in de DINO-database beschikbaar is. De boringen zijn onderverdeeld in verschillende
2

Genoemde afkortingen zijn coderingen uit REGIS II.0. In de tabel van Bijlage 2 zijn de volledige namen
terug te vinden.
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lithoklassen (klei, zandige klei, etc.). Door middel van kriging-interpolatie is een ruimtelijk beeld gemaakt
van de lithoklassen binnen het Holoceen. De verschillende lithoklassen zijn gekoppeld aan horizontaal
doorlaatvermogen (kh) en verticale weerstand (kv) waarden. Gecombineerd met de dikte van het
Holoceen is de weerstand (c) en transmissiviteit (kD) berekend. De werkmethode zoals gevolgd binnen
GeoTop staat uitgebreider beschreven in Bijlage E van Vermeulen et. al. (2007).

3.5

Onderscheid binnen gestuwde afzettingen
REGIS heeft geen parameterwaarden voor de gestuwde afzettingen van het Drenthe Complex (DT-c, zie
Bijlage 2). Om toch parameterwaarden te kunnen toekennen aan de gestuwde afzettingen van het
Drenthe Complex, is onderscheid gemaakt tussen kleiige gestuwde afzettingen (oost Twente) en zandige
gestuwde afzettingen (de rest van Nederland). De grens is ruwweg getrokken op basis van expertkennis
van geologen van TNO-Deltares. De kleiige gestuwde afzettingen zijn voor de verdere verwerking
ingedeeld bij de REGIS kleilagen en de zandige gestuwde afzettingen zijn ingedeeld bij de REGIS
zandlagen.
Voor de kleiige gestuwde afzettingen is een verticale weerstand (kv) genomen die gebaseerd is op de
weerstand van de Breda klei 1 (kv = 0.0018 m/d), omdat de gestuwde kleien veelal uit deze formatie
afkomstig zijn. Voor de zandige gestuwde afzettingen is een horizontaal doorlaatvermogen (kh) genomen
dat is gebaseerd op het MIPWA (Noord Nederland) en het HDSR (Utrecht) model (kh = 19 m/d).
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SCHEMATISATIE VOOR HET LANDELIJK LAGENMODEL
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe op basis van de in hoofdstuk 3 gepresenteerde informatie de
modellaaggrenzen zijn bepaald (zie ook Figuur 1). Hierbij wordt onderscheid gemaakt in:
de diepte van de geohydrologische basis (of de onderkant van watervoerend pakket 4);
de boven- en onderkant van de deklaag (of de boven- en onderkant van modellaag 1);
de boven- en onderkanten van de twee slecht doorlatende lagen onder de deklaag (of onderkant
watervoerend pakket 2, boven- en onderkant watervoerend pakket 3 en de bovenkant watervoerend
pakket 4).

4.1

Geohydrologische basis
De geohydrologische basis is de ondergrens van het grondwatersysteem. Deze ondergrens bestaat voor
het Nederlandse systeem meestal uit zeer slecht doorlatende kleien. In het NHI model veronderstellen we
dat door de geohydrologische basis geen water stroomt en deze basis daarmee het grondwatersysteem
hard afsluit. Binnen NHI fase 1+ is er voor gekozen om de geohydrologische basis vrij diep te leggen,
vooral in West Nederland, zoals te zien is op de kaart in Bijlage 3. De basis ligt dieper dan in regionale of
lokale detailstudies gewoon is. Deze keuze is gemaakt, omdat ondiepere slecht doorlatende kleien welke
in regionale modellen gebruikt worden als geohydrologische basis vanuit een landelijk oogpunt geen
doorlopende basis kunnen vormen. Op willekeurige locaties komen er dan sprongen in de
geohydrologische basis.
In volgorde van ondiep naar diep worden de volgende REGIS eenheden gebruikt voor het bepalen van de
bovenkant van de geohydrologische basis:
1. Bovenkant kleiig Drenthe Complex (DT-c, gestuwd) in Twente.
2. Bovenkant Breda klei 1 (br-k-1).
3. Bovenkant Formatie van Breda (br).
4. Geohydrologische basis REGIS voor Zuid Limburg en het zuidelijke deel van Midden Limburg;
5. Bovenkant Tertiair (=geohydrologische basis REGIS Overijssel/Gelderland).
6. Bovenkant Rupel klei (rubo-k-1).
7. Bovenkant Tongeren klei (tozewa-k-1).
8. Bovenkant Dongen klei (doas-k-1).
9. Onderkant van de Oosterhout Formatie (oo, ongeveer bovenkant Breda, voor Noord Groningen);
10. Onderkant van de Kiezeloöliet Formatie (ki, ongeveer bovenkant Breda, voor Noord en Midden
Limburg).
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De diepte en de bron van de geohydrologische basis staan in Bijlage 3.
Bovengenoemde keuze en indeling kennen de volgende beperkingen:
1. De Maassluis Complex afzettingen, die in West Nederland relatief kleiig is ontwikkeld, maken
onderdeel uit van het diepste watervoerende pakket (WVP4). De transmissiviteit (kD) van het 4e
watervoerende pakket (WVP4) zal daarom in dit gebied grotendeels zijn oorsprong vinden in het
bovenste deel van het watervoerende pakket.
2. De Peize Complex afzettingen (Veluwe, Noord Nederland en het IJsselmeer gebied), die ook relatief
kleiig ontwikkeld zijn, maken onderdeel uit van het diepste watervoerende pakket (WVP4). In
sommige andere grondwatermodellen is de bovenkant van deze afzettingen de geohydrologische
basis (NHI Fase 1) of zijn de afzettingen een zelfstandige scheidende laag met hieronder het diepste
watervoerende pakket (MIPWA). In deze versie van het NHI zijn er echter relatief weinig lagen zodat
het Peize Complex niet als aparte slecht doorlatende laag kan worden ingedeeld. Het gevolg hiervan
is dat in het NHI de dikte en daarmee ook de doorlatendheid van het diepste watervoerende pakket
(WVP4) relatief groot is ten opzichte van NHI Fase 1 en MIPWA. De gevolgen hiervan zijn onder
andere zichtbaar op de Veluwe (beperkte opbolling van de freatische grondwaterstand). Alleen door
meer modellagen te definiëren (dit was echter een randvoorwaarde) is het mogelijk dit te verbeteren.
3. In noordoost Limburg, waar de Breda klei 1 en diepere kleilagen niet zijn gekarteerd in REGIS, is de
top van de Formatie Breda als de geohydrologische basis genomen. De Formatie van Breda is hier
echter deels zandig ontwikkeld waaruit ook water wordt onttrokken. Het zijn echter geen grote
(drinkwater)winningen. Het verdiepen (honderden meters) van de geohydrologische basis naar de
onderkant van de Formatie van Breda is geen goed alternatief omdat er dan grote sprongen worden
gecreëerd in de diepte van de geohydrologische basis. Hetzelfde probleem geldt in mindere mate
voor het grensgebied tussen Midden Brabant en België.
4. Er zijn enkele plaatsen waar grondwater onttrokken worden onder de geohydrologische basis. Deze
winningen worden niet gemodelleerd in het NHI. De locaties worden weergegeven in bijlage 3. Het
3
betreft in totaal 11 locaties met een gezamenlijk debiet van 9.5 miljoen m /jaar (0.83% van het totaal
3
aan onttrekkingen van 1.1 miljard m /jaar).
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4.2

Bovenkant en onderkant deklaag

4.2.1

Inleiding
Voor de bovenkant van de NHI deklaag is het REGIS II.0 maaiveld genomen. Voor alle provincies behalve
3
Brabant en Zeeland is dit maaiveld grotendeels gebaseerd op de topografische kaart (1:25.000) . Voor
Brabant en Zeeland is het REGIS II.0 maaiveld gebaseerd op het AHN, waarbij het AHN is gefilterd en
opgeschaald van 5 naar 100 m. Vanaf REGIS II.1 zal voor het REGIS maaiveld een filtering van het AHN
gebruikt worden voor het hele REGIS karteergebied. Dit nieuwe maaiveld is een sterke verbetering, maar
kon gezien de planning nog niet meegenomen worden voor heel Nederland. Voor Limburg is dit nieuwe
REGIS II.1-maaiveld wel al gebruikt (versie januari 2007) binnen NHI.
In de grote waterlopen is het REGIS maaiveld gelijk aan de bodem van de waterloop. Dit leidt op diverse
plaatsen (bijvoorbeeld de Zeeuwse wateren) tot een deklaagdikte van 0 meter. Het REGIS maaiveld is
gebruikt als bovenkant van de deklaag, omdat het consistent is met de geometrie van de REGIS klei- en
zandlagen waarop het NHI lagenmodel grotendeels is gebaseerd.
Ruwweg kan de onderkant van de deklaag worden gedefinieerd als de onderkant van de eerste
significante kleilaag in de ondiepe (ongeveer de eerste 30 m) ondergrond. Als er geen significante kleilaag
aanwezig is binnen dit dieptebereik, zoals op de Veluwe, dan krijgt de deklaag een dikte van 0 m. Bij het
bepalen van de onderkant van de deklaag is er naar gestreefd om:
de dikte en diepte zoveel mogelijke vergelijkbaar te laten zijn met de STONE deklaagdikte zoals deze
in o.a. ook in NAGROM zit (Massop et al., 2006);
zoveel mogelijk te werken volgens de 'topsysteem deelgebieden' (zie o.a. Linden et al., 2002);
zoveel mogelijk gebruik te maken van onderkanten van REGIS kleilagen.
De diepte, dikte en bron van de deklaag staan in Bijlage 4.

4.2.2

Onderkant deklaag in holocene gebieden
In holocene gebieden kent het gebruik van REGIS beperkingen voor het vaststellen van de onderkant van
de deklaag. Met uitzondering van de Provincie Zeeland wordt in REGIS geen nader onderscheid gemaakt
tussen zand-, klei- en veenlagen binnen het Holoceen. De onderkant van het Holoceen is daardoor geen
lithologisch, maar een geologisch (tijd) grensvlak. Dit geologische grensvlak valt daardoor lang niet overal
samen met de onderkant van een significante slecht doorlatende laag, zodat niet overal de onderkant van
de deklaag correct kan worden vastgesteld. Voornamelijk op plekken waar diepe Holocene geulen
voorkomen, zoals in het westelijk deel van Noord Holland, is de onderkant van het Holoceen zandig. Dit
zand moet onderdeel uitmaken van het eerste watervoerende pakket en niet van de deklaag.

3

Het REGIS II.0 maaiveld is een ander maaiveld dan het voor NHI gefilterde maaiveld. Er is bewust
gekozen om het REGIS maaiveld te gebruiken bij het vaststellen van de laagdikten om problemen met
inconsequenties (laagniveaus boven maaiveld etc.) te voorkomen.
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Om een betere waarde voor de ligging van de onderkant van de deklaag te kunnen geven, is daarom
onderscheid gemaakt tussen vier subgebieden binnen het Holoceen:
1. Voor de Provincie Zeeland is voor het Holoceen een detailkartering uitgevoerd (Vernes en Menkovic,
in voorbereiding). De onderkant van de deklaag zoals gedefinieerd in deze kartering is gebruikt voor
het NHI lagenmodel, conform andere modelstudies in Zeeland.
2. In holocene gebieden waarvoor STONE een deklaag heeft gekarteerd (Massop et al., 2006) is de
onderkant van deze deklaag overgenomen. Deze kartering is gebaseerd op boringen uit DINO.
Binnen STONE is veel aandacht besteed aan het correct vaststellen van de onderkant van de deklaag
4
als zijnde de onderkant van de ondiepste significante klei- of veenlaag .
3. In Limburg waar STONE geen deklaag heeft, is de onderkant van het REGIS Holoceen gebruikt als
onderkant van de deklaag.
4. In holocene gebieden onder het IJsselmeer en de Waddenzee, waar in NHI Fase 1 geen deklaag
5
aanwezig is , is de onderkant van het REGIS Holoceen gebruikt als onderkant van de deklaag.
Een belangrijk gevolg van de gevolgde werkmethode is:
Door het gebruik van de onderkant van de STONE deklaag snijden de REGIS kleilagen die onder het
Holoceen liggen op sommige plekken de onderkant van de deklaag. Met andere woorden de
onderkant van de STONE deklaag en REGIS zijn niet overal consistent met elkaar. De oorzaak
hiervan kan liggen in het feit dat voor de STONE deklaag kartering veel meer boringen zijn gebruikt
dan voor REGIS. Er is wel voor gezorgd dat er geen dubbeltelling van weerstand optreed, met andere
woorden, dat deel van een REGIS kleilaag dat binnen de STONE deklaag valt, wordt niet verder
beschouwt bij de NHI ondergrondparametrisatie.

Er zijn verschillende aanpassingen uitgevoerd om de STONE deklaag zo goed mogelijk te laten aansluiten
(consistent te maken met) op de diepere modellagen die zijn gebaseerd op REGIS (Figuur 2). Deze
aanpassingen zijn:
De bovenkant van de laag die onder de deklaag ligt (watervoerend pakket 2, Figuur 2) is gelijk gesteld
aan de onderkant van de STONE deklaag.
Als de STONE deklaag ondieper ligt dan de onderkant van het REGIS Holoceen ('rode lijn' in Figuur
2) dan is aangenomen dat het deel van het REGIS Holoceen, dat dieper ligt dan dit niveau, zandig is.
Dit kan gezien worden als bijvoorbeeld een zandige Holocene riviergordel (zandbaan) (blauwe
arcering in Figuur 2).

4

5

De dikte ('dikte250') en de onderkant ('bot250') van de STONE deklaag zijn overgenomen van de
STONE DVD, aangeleverd door Timo Kroon van RIZA (juli 2007). De c en kD waardes zijn aangeleverd
door Harry Massop van Alterra (december 2007).
De deklaag weerstand is verwerkt in de River Package.
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Dikte STONE
Dikte REGIS Holoceen

GROEN = maaiveld niveau
ROOD = onderkant REGIS Holoceen
ZWART = onderkant Stone Deklaag
BLAUWE arcering = veronderstelde locatie Holocene zandbaan
Figuur 2

4.3

Schematische schets van onderkanten STONE deklaag en het Holoceen.

Boven- en onderkanten van slecht doorlatende lagen onder de deklaag
Onder de deklaag zijn ruim 50 kleilagen in REGIS aanwezig, die in het NHI grotendeels zijn ingedeeld in
twee slecht doorlatende lagen (SDL2 en SDL3). Op basis van een groot aantal landelijke en lokale
profielen zijn kleilagen toegekend aan slecht doorlatende lagen. Hierbij zijn de volgende keuzes gemaakt:
Aaneengesloten REGIS kleilenzen, ook als ze hellen, zijn zoveel mogelijk in dezelfde scheidende laag
ingedeeld, om geen virtuele gaten te creëren in de modelondergrond.
Er is relatief meer belang toegekend aan de ondiepe ondergrond, dan aan de diepe ondergrond. Dit
resulteert in vertikaal meer gedetailleerde ondiepe modellagen dan diepe.
De keuzes die in het verleden zijn gemaakt betreffende scheidende lagen ten behoeve van NAGROM
(NAGROM, 2002 en Van der Linden, 2003), met speciale aandacht voor de NAGROM keuzes
betreffende de Centrale Slenk, zijn ondersteunend gebruikt bij de NHI indeling.
Voor het indelen van de keileem (DRGI-k-1) in Noord Nederland is de toekenning gebaseerd op
ervaringen in het MIPWA model.
In gebieden waar relatief veel REGIS kleilagen voorkomen is een beperkt deel van de kleilagen niet
ingedeeld in een slecht doorlatende laag. Deze kleilagen, binnen NHI 'zwevende' kleilagen genoemd,
vallen daardoor binnen een watervoerend pakket. De meeste complexe REGIS lagen (Drenthe Complex
met uitzondering van Twente, Peize Complex, Maassluis Complex en Oosterhout Complex), die bestaan
uit een niet nader gekarteerde afwisseling van zand en klei, zijn qua diepteligging ingedeeld bij de
watervoerend pakketten. Bij de toekenning van de weerstanden is hier apart rekening mee gehouden (zie
paragraaf 5.3).
In Bijlage 2 is de gebruikte indeling per REGIS kleilaag terug te vinden. Op locaties waar zich geen REGIS
kleilaag in een slecht doorlatende modellaag bevindt, is door middel van extrapolatie een zogenaamd
hypothetisch grensvlak gemaakt. Op deze locaties zijn de boven- en onderkanten van de slecht
doorlatende modellaag gelijk aan elkaar, waardoor de slecht doorlatende laag geen dikte heeft. Dit
hypothetische grensvlak dient dan als modelmatige scheiding tussen de watervoerende pakketten.
In Bijlage 5 zijn de boven- en onderkanten van de NHI modellagen afgebeeld.

December 2008, versie NHI\FASE_1+\2008\DR1\v1
- 15 -

Bovenstaande werkmethode en indeling kennen de volgende beperkingen:
Doordat het aantal slecht doorlatende lagen beperkt is tot drie, is het lagenmodel een compromis
tussen het aantal zwevende kleilagen binnen watervoerende modellagen aan de ene kant en het
aantal 'zwevende zandlagen'6 binnen slecht doorlatende modellagen aan de andere kant. Vooral voor
de Centrale Slenk is een schematisatie met drie slecht doorlatende modellagen onvoldoende om de
vele voorkomende kleilagen te kunnen weergeven.
De weerstand van de zwevende kleilaag wordt wel meegenomen in de parametrisatie (zie Hoofdstuk
5). Hypothetische grensvlakken kunnen zwevende kleilagen, die in een watervoerend pakket zijn
ingedeeld, doorsnijden.
Het naar het noorden hellende Kreftenheye klei (KRTW-k-1) in zuidoost Gelderland is een
aaneengesloten kleilaag, waarbij het niet mogelijk was om deze toe te kennen aan een slecht
doorlatende laag (zie Bijlage 2, REGIS II kleilagen ingedeeld in NHI modellagen, deel 1, plaatje links
onderin). Er is daarom een 'knip' gemaakt in deze REGIS kleilaag, die deels is ingedeeld in slecht
doorlatende laag 2 en deels in slecht doorlatende laag 3. In het MODFLOW Model wordt, op de
locatie van de 'knip', het watervoerende pakket tussen slecht doorlatende lagen 2 en 3 (WVP3)
beschouwd als een Horizontal Flow Barrier conform een ondoorlatende breuk (zie hoofdstuk 6).

6

In een quasi 3D benadering worden ‘zwevende zandlagen’ niet gemodelleerd. Dit kan problematisch zijn
als deze zandlagen in verbinding staan met andere zandlagen (watervoerende pakketten) of wanneer er
bijvoorbeeld uit onttrokken wordt.
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5

PARAMETRISATIE

5.1

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de toekenning van geohydrologische parameters aan de
modellagen uit hoofdstuk 5 is uitgevoerd. Aan de watervoerende pakketten (Tabel 1) zijn transmissiviteiten
2
7
toegekend (kD in m /dag). De slecht doorlatende lagen krijgen weerstanden toegekend (c in dagen). De
kD1 zoals die voor MODFLOW is berekend verschilt van de kD1 die gebruikt wordt voor het berekenen
van de drainageweerstanden van het oppervlakte (Bijlage 7).
Tabel 1 toont de NHI modellagen, de MODFLOW modelinvoer parameters per laag en de gebruikte
minimale parameterwaarden binnen en buiten Nederland. Kaarten met de parameterwaarden van alle
modellagen zijn gepresenteerd in Bijlage 6.
Tabel 1
Overzicht van de NHI lagen, hun parameters en hun minimale waarden.
NHI Modellaag
Pakket
Parameters
Minimale
Minimale waarde buiten
waarde
Nederland
2 -1
2 -1
1 (deklaag)
WVP1
kD1
5m d
5m d
SDL1
C1
10 dagen
10 dagen
2 -1
2 -1
2
WVP2
kD2
1m d
100 m d
SDL2
C2
1 dag
1 dag
2 -1
2 -1
3
WVP3
kD3
1m d
100 m d
SDL3
C3
1 dag
1 dag
2 -1
2 -1
4
WVP4
kD4
1m d
100 m d
geohydrologische basis
SDL: Slecht Doorlatende Laag, WVP: Water Voerend Pakket
Opmerkingen bij Tabel 1:
Wanneer de berekende kD- of c-waarde kleiner wordt dan de gestelde minimale waarden dan wordt
de betreffende minimale waarde toegekend.
Parameterwaarden kunnen niet kleiner worden dan de gestelde minimale parameterwaarden;
Ook wanneer een modellaag (watervoerend of slecht doorlatend) niet bestaat moeten er
parameterwaarden worden toegekend.
Buiten Nederland worden andere minimale waarden gebruikt, omdat gewerkt wordt met de NAGROM
8
randvoorwaarden die bij benadering de juiste interactie op de grens moet geven, maar het werkelijke
buitenland niet modelleren. Het gebruik van de minimale waarden wordt in de paragrafen 5.4 en 5.5
verder toegelicht.

7

In Nederland is het gebruikelijk om slecht doorlatende lagen te parametriseren met weerstanden. Binnen
MODFLOW (ook in het NHI model) wordt gerekend met verticale doorlatendheden (vertical
conductance). Dit is de reciproque van de weerstand (dus 1/c). Echter, voor beter begrip en vergelijking
met eerdere studies presenteren we in de rapportage de c-waarden.
8
Buiten de landsgrenzen (voor modellagen 2-4) is geen werkelijke geohydrologische kennis gebruikt. Er is
gebruik gemaakt van de NAGROM randvoorwaarden. Op basis van fictieve kD-waarden en
grondwateraanvullingswaarden in delen van België en Duitsland wordt er voor gezorgd dat de
stijghoogten en fluxen op de landsgrens kloppend zijn.
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5.2

kD- en c-waarden afleiden
De kD- en c-waarden worden als volgt afgeleid:
kDWVP = khorizontaal * DikteWVP
cSDL = DikteSDL / kvertikaal
De dikten van de modellagen zijn bepaald in hoofdstuk 4 (modellaag bovenkant minus modellaag
onderkant). Een uitzondering hierop vormt de dikte van watervoerende lagen die niet volledig verzadigd
zijn (bijvoorbeeld onder de Veluwe). Voor deze lagen is de waterverzadigde dikte bepaald als het verschil
tussen de hoogst mogelijke grondwaterstand en de onderkant van de modellaag. Wanneer dit verschil
negatief is, wordt voor de dikte een waarde van 0 m aangehouden. Om de hoogste mogelijke
grondwaterstand te benaderen is een stationaire grondwaterstand berekend met een conceptversie van
het NHI model (run 23 met kD gebaseerd op volledige verzadiging). Bij deze grondwaterstand is 1 m
opgeteld met het maaiveld als maximum.
De doorlatendheden in horizontale en verticale richting (resp. khorizontaal (kh) en kvertikaal (kv) in m/dag) zijn
vastgesteld op basis van REGIS. REGIS heeft voor iedere geohydrologische eenheid een khorizontaal - kaart
(voor zand en complexe eenheden) en/of een kvertikaal - kaart (voor klei, veen en complexe eenheden). Op
basis van deze k-waarden en de dikte dat een eenheid voorkomt in een betreffende modellaag wordt een
gewogen khorizontaal of kvertikaal kaart bepaald voor deze modellaag.
Voorbeeld
Als een watervoerende modellaag voor 25% is opgebouwd uit zanden van de eenheid Boxtel zand 1 en
voor 75% uit zanden van de eenheid Boxtel zand 2, dan wordt de gewogen gemiddelde k-waarde:
Khorizontaal = 0.25 * kBoxtel zand 1 + 0.75 * kBoxtel zand 2
Wanneer de berekende kD- of c-waarde kleiner wordt dan de minimale waarden (zie tabel 1) dan wordt de
betreffende minimale waarde toegekend.
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5.3

Bepaling weerstanden van ‘zwevende kleilagen’
In paragraaf 4.3 is reeds gesproken over ‘zwevende kleilagen’. Dit zijn kleilagen welke niet worden
toegekend aan een van de slecht doorlatende NHI modellagen. Hoewel ze niet toegekend zijn aan een
slecht doorlatende laag, kunnen deze kleilagen wel degelijk weerstand bieden aan grondwaterstroming. In
Figuur 3 is aangegeven op welke manier de weerstanden van REGIS kleilagen doortellen in de weerstand
van nabijgelegen slecht doorlatende lagen. De weerstand van de zogenaamde 'zwevende' kleilagen wordt,
afhankelijk van hun diepte, opgeteld bij de weerstand van de slecht doorlatende modellaag die boven of
9
onder de kleilaag ligt. De c-waarden van de meeste complexe REGIS lagen zijn bij de parametrisatie niet
beschouwd als zwevende kleilagen. De reden hiervoor is dat de complexe REGIS lagen geen
aaneengesloten kleilagen zijn, maar doordat ze als complex gekarteerd zijn, dit wel zo lijkt (continue
ruimtelijke verbreiding). Gaten in slecht doorlatende modellagen zouden volledig dichtgesmeerd worden
als de weerstand van de complexen zonder meer toegekend zou worden. Wanneer in de toekomst meer
modellagen mogelijk zijn in het NHI, dan is het aan te raden om in ieder geval de Peize en Maassluis
complexen onder te brengen in een zelfstandige slecht doorlatende laag (zie ook paragraaf 4.1).
Er is gekozen voor een 30-70% verdeling om de weerstanden beter te laten aansluiten bij filterstellingen.
Wanneer meetfilters of onttrekkingsfilters worden geplaatst, dan wordt dit vaak gedaan net onder een
scheidende laag, relatief hoog in een watervoerend pakket. Wanneer de misschien meer voor de hand
liggende 50%-50% regel wordt gebruikt, komt relatief te veel weerstand modelmatig boven het betreffende
filter. Een 30%-70% verdeling past beter, maar zal in te toekomst, bijvoorbeeld wanneer NHI gekalibreerd
gaat worden, nader geanalyseerd moeten worden.

C1/kD1

kD2

30% WVP2: weerstand zwevende kleilagen opgenomen in C1
(voor NAGROM/STONE en Zeeland deklaag is verondersteld dat ze al in de
deklaag zitten)
70% WVP2 : weerstand zwevende kleilagen opgenomen in C2

C2
30% WVP3 : weerstand zwevende kleilagen opgenomen in C2

kD3
70% WVP3 : weerstand zwevende kleilagen opgenomen in C3

C3
30% WVP4 : weerstand zwevende kleilagen opgenomen in C3

kD4
70% WVP4 : zwevende kleilagen niet opgenomen (vallen weg in
geohydrologische basis)

Geohydrologische basis
Figuur 3

Overzicht van gebruikte NHI laaggrenzen voor het indelen van weerstanden van
'zwevende' kleilagen in Slecht Doorlatende lagen.

9

Alle complexen behalve het Holoceen en de als kleiig geclassificeerde gestuwde afzettingen (het
Drenthe-Gieten Complex in Twente).
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5.4

Parametrisatie deklaag
Holocene afzettingen
In de Holocene gebieden waar de onderkant van de STONE deklaag is gebruikt (Bijlage 4), zijn de
parameterwaarden (c en kD) van STONE direct overgenomen. In Zeeland zijn de door Vernes en
Menkovic (in voorbereiding) bepaalde deklaag-parameterwaarden ook direct overgenomen. Voor beide
gebieden is verondersteld dat de onderkant van de deklaag gelijk is aan de onderkant van een significante
kleilaag met hieronder een significant watervoerend pakket. Daarom is de weerstand van de zwevende
kleilagen in WVP2 (Figuur 3) niet meer bij de deklaagweerstand opgeteld.
Voor de Holocene gebieden waarvoor niet STONE of de bovengenoemde Zeeland studie is gebruikt
(vooral Limburg), zijn de GeoTop parameterwaarden gebruikt (zie paragraaf 3.4).
Niet- Holocene afzettingen
Voor dat deel van de deklaag dat niet binnen het Holocene pakket ligt (vooral in Oost en Zuid Nederland)
zijn de parameterwaarden van de REGIS klei- en zandlagen overgenomen.
Op de parameterwaarden van de deklaag (Holoceen én niet-Holoceen) zijn de volgende nabewerkingen
uitgevoerd:
De gebruikte dikte voor het vaststellen van de kD waarden is gebaseerd op de waterverzadigde dikte.
Deze correctie is niet uitgevoerd voor het gebied waar de STONE deklaag of de bovengenoemde
Zeeland studie zijn gebruikt;
In het IJsselmeer, Markermeer, Ketelmeer, de randmeren en drie Friese meren (Fluessen, Slotermeer
en Tjeukemeer) is de weerstand van C1 vervangen door de weerstand van de 'C-bodemweerstand' uit
NAGROM om het slib op de bodem van deze meren mee te laten tellen in het model. Voor het
Ketelmeer is de bodemweerstand gebaseerd op informatie uit het rapport van Rijkswaterstaat (1991).
Voor een volgende fase van NHI zal nader bekeken moeten of de weerstanden van de grote
oppervlaktewateren via de ondergrondweerstand (BCF package in MODFLOW) of via de
waterloopbodemweerstand (River Package in MODFLOW) in het model moeten worden ingevoerd
(zie aanbevelingen voor fase 2 in paragraaf 9.2).
Observaties aan de C1 kaart (Bijlage 5) die een gevolg zijn van de gevolgde werkmethode:
De scherpe overgang in de parameterwaarde C1 in zuidwest Friesland vindt zijn oorsprong in de
STONE deklaag.
In het Groningse kleigebied (net boven de kop van Drenthe), in zuid Friesland en nabij Giethoorn zijn
er nabewerkingen uitgevoerd op de c-waarde van de STONE deklaag. De c-waarde is verhoogd
richting de oorspronkelijke NAGROM schematisatie (Massop et al., in voorbereiding). Dit zijn mogelijk
locaties waar Holocene kleien direct op keileem (DRGI-k-1) en/of Peelo klei liggen. De onderkant van
de STONE deklaag is op deze locaties echter niet aangepast. De consequentie is dat de gebruikte
STONE dikte hier waarschijnlijk te klein is. Mogelijk is er hier sprake van dubbeltelling van de
weerstandswaarden (weerstand van dezelfde kleilaag is mogelijk verwerkt in deklaag C1 en in C2). Er
wordt aanbevolen dit in een volgende fase te verbeteren (zie aanbevelingen voor fase 2 in paragraaf
9.2).
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5.5

Parametrisatie onder deklaag

5.5.1

kD-waarden
De kD waarden van de drie watervoerende modellagen onder de deklaag (kD2, kD3 en kD4) zijn
overgenomen van de REGIS zand- en complexe lagen voor het deel van de lagen dat binnen de
betreffende modellaag valt (Figuur 3). De kD van het deel van de zanden dat binnen de laaggrenzen van
slecht doorlatende lagen (‘zwevende zandlagen’) valt telt niet mee bij de kD van de NHI lagen. Er is
aangenomen dat deze zandlagen grotendeels zijn ingesloten door kleilagen.
Voor de parametrisatie van de kD-waarden onder de deklaag is verder met de volgende punten rekening
gehouden:
10
De kD-waarden van de diepere REGIS II.0 lagen zijn vaak aan de lage kant . Dit wordt verbeterd in
de komende versie: REGIS II.1. Op basis van een vergelijking tussen REGIS II.0 en tussenproducten
van REGIS II.1 voor Limburg, in overleg met de REGIS ontwikkelaars en ervaringen opgedaan met
MIPWA in Noord Nederland, NAGROM en het Ketelmeer Model is besloten de REGIS II.0 khwaarden van zandlagen te verhogen met een bepaalde factor. Deze factor is 2.0 voor grove zanden
(Beegden, Sterksel, Kiezeloöliet, Appelscha, Kreftenheye) en 1.7 voor de overige zanden. De factor is
niet gebruikt voor Limburg, omdat voor deze provincie een tussenproduct van REGIS V2.1 is gebruikt
waarvoor de waarden al zijn verbeterd (zie paragraaf 3.2);
De REGIS II.0 kh-waarden van de zanden die in en onder het Peize Complex liggen (PZ-C, PZWAZ8, MS-Z1 en MSC) is gereduceerd met een factor 0.5. Deze zanden liggen in het onderste deel van
het vierde watervoerende pakket (zie ook paragraaf 4.1). In bestaande grondwatermodellen liggen
deze zanden onder de geohydrologische basis (bijvoorbeeld NAGROM) of vormen ze een aparte
watervoerende laag (bijvoorbeeld MIPWA). Tijdens testfases van de NHI ondergrond is gebleken dat
de kD waarden te hoog zijn voor de vierde laag. Het toevoegen van een extra NHI modellaag valt in
dit stadium van het project buiten de gestelde randvoorwaarden daarom is besloten de kh van deze
diepe zanden te reduceren met de hierboven genoemde factor;
In het gebied waar de STONE deklaag is overgenomen is de kD van de Holocene zandbanen (zie
paragraaf 4.2) bij de kD van WVP2 opgeteld. Voor de Holocene zandbanen is een horizontale
doorlatendheid (kh) verondersteld van 15 m/d (grof zand, Linden et al., 2002);
Bij Noordbergum is onder de potklei geul (Pe-k1, C3 van NHI) kD4 verlaagd conform de
aanpassingen die zijn uitgevoerd voor het MIPWA model (Goes et. al., 2008);
Voor Noord Groningen, buiten het REGIS II.0 karteergebied, is de minimale kh van de NHI lagen
gebaseerd op de kh van de REGIS zandlagen in het aangrenzende gebied.

5.5.2

c-waarden
Voor het bepalen van de c-waarden van de twee slecht doorlatende lagen onder de deklaag (C2 en C3)
zijn de kv waarden van de REGIS kleilagen en de dikte voor dat deel dat ze binnen de laaggrenzen van de
betreffende slecht doorlatende laag vallen gebruikt. Tevens is, afhankelijk van de afstand tot de slecht
doorlatende laag, de weerstand van de zwevende kleilagen bij de weerstand van de slecht doorlatende
laag opgeteld (zie Figuur 3). In Noord Groningen zijn alleen de c-waarden van de kleilagen gebruikt die
voor MIPWA zijn gekarteerd (paragraaf 3.1). De kleilagen met een beperkte verbreiding in Noord
Groningen zitten niet in het model omdat ze niet digitaal beschikbaar zijn. Dit kan dus leiden tot een lichte
onderschatting van C2 en C3.
10

Dit is gebaseerd op ervaring met diverse grondwatermodellen o.a. MIPWA (TNO) en het Ketelmeer
Model (RWS).
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Voor de parametrisatie van de c-waarden onder de deklaag is verder met de volgende punten rekening
gehouden:
In de slecht doorlatende laag die onder de gestuwde zandige sedimenten (Drenthe-Complex) ligt is
een extra weerstand aangebracht om de weerstand van scheefgestelde pakketten voor verticale
stroming te simuleren (per 50 m gestuwd pakket is 5000 dagen extra weerstand toegekend, bron:
ervaringen NAGROM, Wim de Lange). Dit is een tijdelijke oplossing om opbolling van de
grondwaterstand onder de Veluwe te stimuleren. Deze tijdelijke oplossing is waarschijnlijk niet meer
nodig wanneer er extra lagen aan het NHI ondergrondmodel kunnen worden gevoegd omdat dan de
weerstand van complexe lagen onder de Veluwe (Maassluis en Oosterhout, zie 5.3) aan het model
kan worden toegevoegd.
Bij Noordbergum is in de potklei geul (Pe-k1) C3 verhoogd conform de aanpassingen die zijn
uitgevoerd voor het MIPWA model (Goes et. al., 2008).
Observaties aan de c en kD kaarten (Bijlage 5) die een gevolg zijn van de gevolgde werkmethode:
De scherpe overgang in C3 op de grens tussen Brabant en Zuid Holland wordt veroorzaakt door het
feit dat de Oosterhout klei (OO-k-1, Bijlage 2, Plaat 3) wel in Brabant maar niet in Zuid Holland is
gekarteerd binnen REGIS II.0;
In kD4 is ook een scherpe overgang waarneembaar op de grens tussen Brabant (hoge kD) en Zuid
Holland (lagere kD). Deze grens is ook gerelateerd aan REGIS karteergrenzen. De Oosterhout
zanden (die in Brabant zijn gekarteerd) hebben een grotere doorlatendheid (Kh ongeveer 15-20 m/d)
dan de Maassluis zanden (die in Zuid Holland zijn gekarteerd, Kh ongeveer 10 m/d);
Door de opschaling van het REGIS maaiveld van 100 naar 250 m wordt, waar de bodem van rivieren
of kanalen wordt genomen, de dikte van de deklaag (en daarmee de kD) minimaal.

5.6

Extrapolatie van de parameterwaarden naar de buitengebieden
In een zone van 5 km rond het modelleergebied zijn de parameterwaarden (c en kD) geëxtrapoleerd op
basis van de parameterwaarde in de dichtst bij gelegen modelcel binnen het modelleergebied. In de rest
van het buitenland is een vaste waarde genomen zoals gepresenteerd in Tabel 1. Hier zijn echter twee
uitzonderingen op:
De Centrale Slenk: dit gebied heeft een hele hoge kD. Voor de Centrale Slenk in Duitsland zijn
daarom ook voor kD2 en kD4 veel hogere waarden genomen dan de vaste waarden uit de tabel. De
aangepaste buitenland parameterwaarden zijn gebaseerd op de parameterwaarden in Nederland. De
vorm van de Centrale Slenk in Duitsland is getekend op basis van extrapolatie en is dus niet
gebaseerd op geologische kaarten;
Het Kempens Plateau in België: voor dit gebied zijn voor kD2 en kD4 de parameter waarden uit
NAGROM overgenomen.

December

- 22 -

2008, versie NHI\FASE_1+\2008\DR1\v1

6

LOCATIE EN PARAMETRISATIE VAN BREUKEN

6.1

Inleiding
Breuken in de ondergrond zorgen voor verschuivingen van geologische lagen over korte afstanden. Vanuit
de geohydrologie is het niet altijd duidelijk of er grondwaterstroming is over een breuk. Vaak kunnen alleen
metingen aan stijghoogten rondom breuken hierover duidelijkheid geven. Als vuistregel wordt vaak
gehanteerd dat de breuk dicht is wanneer de verplaatsing in de vertikaal langs de breuk kleiner is dan 2
maal de dikte.

6.2

Methode

6.2.1

Algemeen
In het NHI fase 1+ model wordt de HFB (Horizontal Flow Barrier) package gebruikt om de werking van
breuken in het model te brengen. Door een doorlaatfactor (0-1) op te geven voor iedere breukcel wordt
vastgesteld of deze gesloten (0) of volledig open is (1). De locatie van breuken is afkomstig uit REGIS II.0
(Figuur 4). De toekenning van doorlaatfactoren is gebaseerd op expertkennis op basis van andere
modellen (o.a. NAGROM, Ibrahym Limburg, etc.). Daarnaast is één fictieve breuk toegevoegd (zie
paragraaf 4.3). Deze is toegevoegd om het mogelijk te maken dat de aaneengesloten REGIS kleilaag
(KRTW-k-1) in twee verschillende scheidende lagen kan voorkomen. Deze breuk is volledig dicht (0),
omdat er door de kleilaag geen onterechte stroming mag zijn.

Figuur 4

Locatie van breuken in NHI fase 1+ model (blauw: hoofdbreuken, groen: kleinere
breuken, rood: fictieve breuk).
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6.2.2

Kwaliteitscontrole
Met het fase 1+ model is geëxperimenteerd met de doorlaatfactoren van de breuken. Uiteindelijk is ervoor
gekozen alleen de Peelrandbreuk als ondoorlatend (factor ≈ 0) op te nemen in het model en de overige
breuken voorlopig open te houden. Dit levert de meest plausibele grondwaterstanden en stijghoogten op.
Een deel van de werking van de breuken wordt namelijk reeds veroorzaakt door verschillen in kD- en cwaarden over de breuk.
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7

LOCATIE EN PARAMETRISATIE VAN ANISOTROPIE

7.1

Inleiding
Wanneer de horizontale doorlatendheid in een zekere richting anders is dan loodrecht op deze richting is
er sprake van een horizontale anisotropie. In de Nederlandse situatie wordt anisotropie vaak veroorzaakt
door stuwing (Figuur 5).

Figuur 5

Locatie van gestuwde afzettingen en stuwingspatronen in midden Nederland
(Bakker, 2004)
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7.2

Methode
Informatie over de richting en de sterkte van anisotropie, respectievelijk de anisotropiehoek en
anisotropiefactor genoemd, is overgenomen uit diverse bronnen en aangevuld met expertkennis. Voor de
Veluwe zijn in een onderzoek van Gehrels (1999) schattingen gemaakt van anisotropiehoeken en –
factoren. Deze zijn gebruikt in de stuwwal van de Veluwe en de schattingen zijn verder vertaald naar
andere gestuwde eenheden in Nederland (Bijlage 2, Deel 1, Drenthe Complex afzettingen).
Anisotropie wordt gemodelleerd met twee parameters:
Anisotropiehoek [˚] is de hoek ten opzichte van noord (in het horizontale vlak met de klok mee) waarbij
de kD-waarde gelijk is aan de kD van de betreffende modellaag. Onder deze stromingsrichting (de
‘hoofdrichting’) is de kD dus maximaal. De waarde kan variëren tussen 0 en 180˚ (bijvoorbeeld een
hoek van 270˚ gelijk aan een hoek van 90˚).
Anisotropiefactor [-] is de factor waarmee de kD-waarde wordt vermenigvuldigd als het water in de
richting stroomt die loodrecht op de anisotropiehoek staat. Dus de kD loodrecht op de anisotropiehoek
is dan gelijk aan: anisotropiefactor * kD van de betreffende laag. De anisotropiefactor is groter dan 0
en kleiner dan 1 (geen anisotropie). Als het grondwater in een andere richting stroomt (dus tussen de
anisotropiehoek en loodrecht op de anisotropiehoek), dan wordt een factor bepaald op basis van een
ellips (Figuur 6). De factor is dan groter dan de anisotropiefactor en kleiner dan 1.

N
Anisotropiehoek [˚]

Anisotropiefactor [-]

Factor = anisotropiefactor
(loodrecht op anisotropiehoek)
0 < Anisotropiefactor < factor < 1

Figuur 6

7.2.1

Factor = 1
(bij anisotropiehoek)

Schematische weergave van twee anisotropie parameters.

Kwaliteitscontrole
Anisotropie is toegepast voor de gestuwde afzettingen in modellaag 1 en 2. In West Nederland is dit een
overschatting, omdat in de deklaag geen anisotropie voorkomt. Op de modelresultaten heeft dit nauwelijks
invloed. Voor Fase 2 wordt aanbevolen het lagenmodel opnieuw te definiëren (verfijnen) en de toekenning
van anisotropie te verfijnen in de vertikaal en horizontaal.
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8

PLAUSIBILITEIT EN TOEPASSINGSBEREIK

8.1

Toetsing ondergrondmodel
De volgende acties zijn ondernomen om het ondergrondmodel van NHI Fase 1+ te toetsen:
Uitgebreid overleg binnen een werkgroep van NHI ondergrondexperts.
Vergelijking met NAGROM en STONE parameterwaarden.
Het kritisch bekijken van de NHI modeluitvoer en toetsing door een onafhankelijk expert van buiten de
werkgroep (Willem-Jan Zaadnoordijk, Royal Haskoning).
De hierboven beschreven werkmethode en tussenresultaten zijn regelmatig besproken, en aangepast. De
volgende personen namen deel aan dit overleg:
Bart Goes (hydrogeoloog, Deltares).
Wim de Lange (ontwikkelaar NAGROM, geohydroloog / modelexpert, Deltares).
Harry Massop (geohydroloog, Alterra).
Rien Pastoors (ontwikkelaar LGM geohydroloog / modelexpert, MNP).
Judith Snepvangers (geohydroloog / modelexpert, Deltares).
Van dit “ondergrondgrond overleg” zijn notulen beschikbaar bij de deelnemers. De volgende belangrijke
punten zijn verwerkt:
1. Het gebruiken van STONE bij de parametrisatie van de deklaag.
2. Het gebruik van de NAGROM keuzes bij de laagindeling.
3. De manier waarop 'zwevende kleilagen' bij de parametrisatie zijn verwerkt.
4. De keuze van de geohydrologische basis.
5. Het gebruik van de dikte van de verzadigde zone voor het berekenen van de kD-waarden.
6. De aanpassing van de deklaag weerstand in grote oppervlaktewateren, zoals het IJsselmeer.
7. De aanpassing van de parameterwaarden in het buitenland (Centrale Slenk en het Kempens
Plateau).
De parameterwaarden (Bijlage 6) zijn getoetst door ze ruwweg te vergelijken met de parameterkaarten van
NAGROM. Een vergelijking met de STONE deklaag was niet nodig, omdat informatie direct is
overgenomen bij de parametrisatie. De ondergrondkaarten van NAGROM zijn samengesteld op basis van
parameterwaarden in de NAGROM deelmodellen, die hoofdzakelijk waren opgesteld door TNO. Een
directe vergelijking is lastig, omdat in vergelijking met NAGROM de NHI 1+ parameterkaarten gebaseerd
zijn op een totaal andere versie van REGIS en een andere laagindeling met veel meer detail.
De modeluitvoer (stijghoogtes) van verschillende versies van het NHI fase 1+ MODFLOW Model,
gegenereerd op basis van eerdere versies van het in dit rapport gepresenteerde ondergrondmodel, is
kritisch bekeken. Op basis van deze analyses zijn ook aanpassingen in het ondergrondmodel
doorgevoerd. De belangrijkste hiervan zijn:
Het verlagen van de kh van de zanden in en onder het Peize Complex.
Het inbrengen van een extra weerstand onder de gestuwde gebieden.
Het inpassen van de verbeterde MIPWA ondergrond nabij Noordbergum.
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De belangrijkste bevindingen en aanbevelingen op het gebied van de ondergrond, naar aanleiding van de
toetsing van de resultaten en de gevolgde werkmethode door de onafhankelijke expert (Willem-Jan
Zaadnoordijk, Royal Haskoning), zijn:
1. Er is een te lage opbolling van de freatische grondwaterstand onder gestuwd gebied (verwerkt in dit
rapport en de modelinvoer);
2. Er is meer aandacht nodig voor aansluiting met het buitenland (dit is verwerkt in de aanbevelingen);
3. De diepere zoet-brak aquifer in Zeeuws Vlaanderen (onder de Rupel klei) zou in het model
meegenomen kunnen worden (dit kan eventueel doorgevoerd worden als het NHI model extra lagen
krijgt);
4. De breuken zijn maar beperkt in het model doorgevoerd (dit is verwerkt in de aanbevelingen);
5. De aanbeveling het aantal modellagen beperkt te houden;
6. De overweging om de laterale modelresolutie (x, y richting) variabel te maken in het model;
7. Een voorstel tot aanpassingen van een aantal gebruikte definities en namen (doorgevoerd in dit
rapport).

8.2

Plausibiliteit
De plausibiliteit van de ondergrond schematisatie leunt sterk op REGIS. REGIS is gebruikt, omdat het
regelmatig wordt bijgewerkt op basis van: nieuwe boringen, voortschrijdend geologisch inzicht en
terugkoppelingen uit grondwatermodellen die zijn gebaseerd op REGIS. De gebruikte versie van REGIS
(II.0) is een enorme verbetering is ten opzichte van REGIS I waarop NAGROM is gebaseerd.
Het gebruik van REGIS II.0 voor het maken van een grondwatermodel kent echter ook een aantal
beperkingen:
1. Informatie van het Waddengebied, het noordelijke deel van het vaste land en Limburg ontbreekt.
Deze gebieden vallen buiten het projectgebied van REGIS II.0.
2. REGIS houdt op bij de landsgrenzen.
3. In de huidige versie wordt, met uitzondering van Zeeland, het Holoceen als één geohydrologische
eenheid beschouwd. Om deze reden is in een groot deel van de Holocene gebieden ook gebruik
gemaakt van de kennis die in STONE zit.
4. Er worden complexe lagen gebruikt (een niet nader gekarteerde afwisseling van zand en kleilagen)
die zowel watervoerend als slecht doorlatend zijn of kunnen zijn.
5. Het maaiveld van REGIS II.0 en het voor het NHI gefilterde AHN vertonen onderlinge verschillen.
6. Enkele diepere lagen zijn niet volledig landelijk uitgekarteerd door het ontbreken van voldoende
boorgegevens. Het gevolg is dat in geohydrologische schematiseringen sprongen langs de
karteergrenzen van deze lagen voorkomen (bijvoorbeeld op de grens tussen Brabant en Zuid
Holland).
7. Er is weinig uitwisseling van geohydrologische ervaringen (vooral ijking) tussen ontwikkelaars van
grondwatermodellen die zijn gebaseerd op REGIS en de hydrogeologische ontwikkelaars.
In september 2008 is er een nieuwe versie uitgekomen (REGIS II.1) waarin essentiële verbeteringen zijn
aangebracht. Voorbeelden van aanpassingen zijn: a) het maaiveld dat nu volledig is gebaseerd op het
AHN, b) het herbereken van de te lage doorlatendheden in de diepere zandlagen en c) het invullen van de
ontbrekende schematisatie in Noord Groningen en Limburg. Op de laatste twee aanpassingen is al, voor
zover mogelijk, vooruitgelopen bij het maken van het NHI Model. Het is dus verstandig het NHI
ondergrondmodel ook aan te passen wanneer updates van REGIS beschikbaar komen (zie
aanbevelingen).
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De hierboven beschreven toetsing (zie paragraaf 8.1) vergroot ook mede de plausibiliteit van het
ondergrondmodel. De feitelijke plausibiliteitsest van de ondergrond en andere modelinvoer parameters
volgt nog uit:
1. De vergelijking tussen berekende en gemeten grondwaterstanden tijdens de validatie van het NHI
fase 1+ model.
2. De analyse van de resultaten van verschilberekeningen als het gevolg van grootschalige ingrepen
(eveneens onderdeel van de validatie van het NHI fase 1+ model).
De plausibiliteit is ook afhankelijk van regio en diepte. De regio's en dieptes waar getwijfeld wordt aan de
plausibiliteit van de NHI parameters zijn:
1. De diepere lagen (kD3, C3 en kD4) in het grensgebied tussen Zuid Holland en Brabant wegens het
doorwerken van de REGIS karteergrenzen.
2. De Centrale Slenk kent relatief veel klei- en zandlagen. Belangrijke watervoerende pakketten kunnen
hier, wegens het beperkte aantal NHI modellagen, niet van elkaar onderscheden worden.
3. De hoge kD4 in en rondom het IJsselmeergebied door het samennemen van hydrologisch gescheiden
zandpakketten. De zandpakketten zijn samengenomen wegens het beperkte aantal NHI modellagen.
4. Het niet meenemen van de weerstand van de complexe lagen in de parametrisatie wegens het
beperkte aantal NHI modellagen (zie paragraven 5.3 en 5.5.2) heeft onder andere tot gevolg dat de
opbolling van de grondwaterstand onder de Veluwe niet optimaal wordt gemodelleerd. Onderzocht
moet worden hoe deze complexe lagen optimaal in NHI kunnen worden meegenomen.
5. De grensgebieden, omdat de NAGROM schematisatie in het buitenland vereenvoudigd is
overgenomen en de MODFLOW modellering hier dus (nog) niet wordt uitgevoerd op basis
hydrogeologische kennis. Parametrisatie van de grensgebieden met België en Duitsland, en de Noord
Zee behoorde niet tot de kernwerkzaamheden.
6. In gebieden waar de deklaag niet of nauwelijks aanwezig is en waar deze direct op een slecht
2
doorlatende laag ligt is een minimale kD1 van 5 m /d (zie paragraaf 5.1) te groot. Dit kan onder
andere voorkomen in keileem gebieden in Drenthe en nabij Winterswijk waar de hydrologische basis
heel ondiep zit.
7. C1 en C2 in het Groningse kleigebied (net boven de kop van Drenthe), Zuid Friesland en nabij
Giethoorn wegens een mogelijke dubbeltelling.

8.3

Ruimtelijk toepassingsbereik

8.3.1

Basisinformatie
In totaal zitten er ongeveer 400.000 boringen van wisselende diepten en kwaliteit in DINO. Het merendeel
daarvan, ca. 325.000, betreft ondiepe handboringen (einddiepte < 10 m–mv). De overige boringen, circa
75.000, betreffen matig diepe (einddiepte > 10 – mv), mechanische boringen. Het lagenmodel van REGIS
11
II.0 is vooral gebaseerd op een selectieset van ca. 14.500 kwalitatief goede matige diepe boringen die
ruimtelijk redelijk homogeen zijn verdeeld (Vernes en Van Doorn, 2005). Dit komt neer op een gemiddelde
2
dichtheid van ongeveer één boring per 2.4 km (dit zijn ongeveer 38 NHI gridcellen). In gebieden waar nog
aanvullende boringen beschikbaar zijn zou de nauwkeurigheid van de verbreidingsgrenzen van de slecht
doorlatende lagen dus nog kunnen worden verbeterd. Dit geldt in mindere mate voor de diepere lagen
waar het meren deel van de beschikbare boringen reeds in de kaartbeelden is verwerkt. Bovendien geldt
dat met toenemende diepte de kennis afneemt, omdat er nu eenmaal minder diepe dan ondiepe boringen
zijn.

11

Voor de verbreiding van de Drenthe Formatie (waaronder de keileem valt) is meer informatie gebruikt.
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8.3.2

Ondergrondschematisatie
Het NHI MODFLOW model voorspelt grondwaterstanden en stijghoogten gebaseerd op een zogenaamde
quasi-3D modelopbouw. Dit betekent dat de ondergrond verdeeld is in watervoerende pakketten en
scheidende lagen. In het NHI zijn 4 watervoerende en 3 scheidende lagen gemodelleerd terwijl REGIS II.0
ruim 50 kleilagen heeft. De vele REGIS kleilagen komen natuurlijk nergens allemaal tegelijk op dezelfde
plek voor en hoeven voor een landelijk model niet allemaal individueel gemodelleerd te worden, maar er
zijn wel gebieden met ruim 10 significante kleilagen op dezelfde x, y-locatie (bijvoorbeeld de Centrale
Slenk). Details kunnen met vier modellagen niet worden gemodelleerd. Dit betekent ook dat meet- en
onttrekkingsfilters die in werkelijkheid tussen twee kleine scheidende lagen voorkomen, maar in het model
geschematiseerd zijn als één scheidende laag, lastig in te passen zijn (Figuur 7). In feite wordt de
grondwaterstand of stijghoogte op de betreffende locatie niet gemodelleerd. Deze beperking geldt
natuurlijk voor alle grondwatermodellen. Echter, wanneer een grondwatermodel relatief weinig lagen en
een grove gridgrootte (250 m) heeft, zoals het NHI model, is de kans hierop groter. Samengevat zijn er
dus twee schematisatierisico's:
1. een slecht doorlatende modellaag samengesteld uit REGIS kleilagen is een dichte laag geworden
terwijl dit in de praktijk niet zo is;
2. een watervoerend pakket waaruit onttrokken wordt valt binnen een slecht doorlatende laag.
Vooral voor de Centrale Slenk is een schematisatie met drie slecht doorlatende lagen te weinig om de vele
REGIS kleilagen in onder te brengen. Voor dit gebied is het NHI model niet geschikt voor het betrouwbaar
doorrekenen van scenario's die bijvoorbeeld betrekking hebben op verlagingen bij grondwaterwinningen.

Figuur 7

Schematische weergave van een meet- of onttrekkingsfilter welke door de quasi-3D
modelschematisatie in een scheidende laag terecht komen.
Links: de realiteit, waarbij het filter gelegen is in een zandlaag tussen twee kleilagen.
Rechts: de modelschematisatie, waarbij de kleilagen zijn geschematiseerd als één
scheidende laag. Het filter ligt nu ook in deze scheidende laag, de stijghoogte wordt
op dit punt niet berekend.

8.3.3

Gebiedsrepresentativiteit op basis van gebruikte gridgrootte
De gridgrootte van het NHI MODFLOW model is 250 m. Zoals eerder binnen STONE werd vastgesteld
dienen uitspraken op basis van het STONE model te gaan over gebiedsgemiddelde waarden. Volgens de
2
'STONE-consensus' conclusies geldt dat de representatieve gebieden tenminste 16 modelcellen, of 1 km ,
beslaan (pers.com. Wim de Lange). Dit betekent dus dat de modeluitvoer geschikt is om regionale
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verschillen (minstens 5 km) binnen Nederland te analyseren. De gridgrootte is echter te grof om de
modeluitvoer op lokaal niveau (kleiner dan enkele km) te beschouwen.
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9

DISCUSSIE EN AANBEVELINGEN

9.1

Discussie
Het gemaakte ondergrondmodel is grotendeels gebaseerd op REGIS. De algemene strekking is dat de
gebruikte versie van REGIS (II.0) een enorme verbetering is ten opzichte van REGIS I waarop NAGROM
is gebaseerd. REGIS is gebruikt, omdat het regelmatig wordt bijgewerkt op basis van nieuwe boringen,
voortschrijdend geologisch inzicht en terugkoppelingen uit grondwatermodellen die zijn gebaseerd op
REGIS. Het gebruik van REGIS II.0 voor het maken van een grondwatermodel kent echter ook een aantal
beperkingen zoals het feit dat het karteergebied niet heel Nederland beslaat en dat het Holoceen, met
uitzondering van Zeeland, als één geohydrologische eenheid is beschouwd. De beperkingen betreffende
het gebruik van REGIS II.0 zijn uitgebreid beschreven in paragraaf 8.2. In september 2008 is er een
nieuwe versie uitgekomen (REGIS II.1) waarin essentiële verbeteringen zijn aangebracht.
De plausibiliteit van het ondergrondmodel is afhankelijk van regio en diepte. De regio's en dieptes waar
getwijfeld wordt aan de plausibiliteit van de NHI parameters zijn opgesomd in paragraaf 8.2. Veel van de
zwakheden in het model zijn gerelateerd aan de vertaling van veel REGIS lagen naar een beperkt aantal
NHI modellagen. De afwijkende keuze van een diepe hydrologische basis ten opzichte van NAGROM is, in
combinatie met het beperkte aantal modellagen, de reden dat vooral in de diepe ondergrond de
parametrisatie lastig is. Kortom er zijn vooral voor de diepe ondergrond belangrijke concessies gedaan
door het gebruik van slechts 4 modellagen. Echter, veel beleidsvragen hebben betrekking op de ondiepe
ondergrond en hier is de ondergrondschematisatie in groter detail uitgevoerd. Naast de ondergrond,
bepalen de topsysteem parameters (zie NHI Deelrapport 5) voor een belangrijk deel de uitkomsten en
deze zijn ook aanzienlijk verbeterd. Daarom worden plausibele resultaten verwacht voor de uitkomsten ten
behoeve van de meeste relevante landelijke scenario's.

9.2

Aanbevelingen voor NHI fase 2
De volgende aanbevelingen worden gedaan om het model van de ondergrond te verbeteren voor
toekomstige updates van het NHI Model.
Aanbevelingen met betrekking tot de deklaag:
1. De weerstand en de doorlatendheid van de deklaag in de gebieden waar STONE gebruikt is moet
consistent worden gemaakt met de gebruikte dikte. Dit geldt voor delen van het Noordelijk
Zeekleigebied (Friesland, Groningen) en West Overijssel. Een uitgebreider alternatief is de
deklaagkartering en parametrisering opnieuw landsdekkend uit te voeren op basis van alle boringen
die op dit moment beschikbaar zijn in de DINO database. Het is aan te raden dit te doen in
samenwerking met het TNO-Deltares Project GeoTop.
2. De doorlatendheid van de deklaag die voor de berekening van de freatische lekweerstand is gebruikt,
is conceptueel niet gelijk met de door MODFLOW gebruikte waarde voor grondwaterstroming.
Aanbevolen wordt om beide parameter sets via een consistente vertaling uit dezelfde topsysteem data
af te leiden.
3. In gebieden waar de deklaag niet of nauwelijks aanwezig is en een ondoorlatende laag vrijwel aan het
oppervlak ligt (bijvoorbeeld nabij Winterswijk) dient de bovenste MODFLOW laag nader te worden
uitgewerkt.
4. De bodemweerstand van grote oppervlaktewateren als IJsselmeer en Ketelmeer is nu verdisconteerd
in de deklaagweerstand. Betreffende consistentie wijkt dit af van andere grondwater modellen.
Daarom zal in fase 2 van NHI nader bekeken en onderbouwd moeten of de weerstanden van de grote
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oppervlaktewateren via de ondergrondweerstand (BCF package in MODFLOW) of, net zoals voor de
overige waterlopen, via de waterloopbodemweerstand (River Package in MODFLOW) in het model
moeten worden ingevoerd.
Aanbevelingen met betrekking tot de diepere ondergrond:
5. NHI dient in fase 2 op de nieuwe REGIS (II.1) te worden gebaseerd. Dit zal diverse beperkingen van
REGIS II.0, waar het huidige NHI ondergrondmodel grotendeels op is gebaseerd, verhelpen,
bijvoorbeeld de te lage parameterwaarden van de diepe zandlagen, kartering van Noord Groningen
en Limburg, en het maaiveld dat volledig is gebaseerd op het AHN.
6. Het huidige NHI model kent problemen in de representatie van de diepere lagen in de ondergrond.
Het vergroten van het aantal modellagen van vier naar zeven of acht lijkt hiervoor de logische
oplossingsrichting. Echter, het is niet zeker of dit op korte termijn kan binnen de numerieke
rekencapaciteit. Hier moet aan worden gewerkt. De vertaling van de vele REGIS lagen naar een
beperkt aantal modellagen moet, zeker als de rekencapaciteit een beperkende factor blijft, ook
beschouwd worden in het licht van de eisen van landelijke scenario's en andere doelen van de
gebruikers van het NHI. Het splitsen van het diepste watervoerende pakket (kD4) in minstens twee
watervoerende pakketten en één slecht doorlatende laag is het meest urgent.
7. Het schematiseren van anisotropie in de vertikaal en horizontaal dient te worden verfijnd en
geregionaliseerd.
8. Stel een MODFLOW schematisatie van de ondergrond op voor de grensgebieden (België, Duitsland
en Noordzee). Maak hierbij gebruik van andere modellen en hydrogeologische kennis in de
buurlanden.
9. Controleer of er behalve de Peelrand Breuk, nog meer breuken als (deels) ondoorlatend in het model
moeten worden ingevoerd.
Algemene aanbevelingen:
10. De gebruikerservaringen met REGIS binnen het NHI, en ander grondwatermodellen, zouden
structureel aan REGIS moeten worden teruggekoppeld, zodat ze, voor zover mogelijk, meegenomen
kunnen worden bij toekomstige aanpassingen van REGIS en zodoende weer in volgende versies van
het NHI gebruikt kunnen worden.
11. Onderzocht moet gaan worden hoe in het NHI grondwaterstromingsmodel zal worden omgegaan met
hydrologisch onderbouwde afwijkingen ten opzichte van REGIS.
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BIJLAGE 1

Naam
kD1.asc
kD2.asc
kD3.asc
kD4.asc
C1.asc
C2.asc
C3.asc
NL.hfb
Fct.asc
Hk.asc

Overzicht MODFLOW Ondergrond Invoerbestanden NHI 1+

Beschrijving
Transmissiviteit van modellaag 1 = deklaag [m2/d]
Transmissiviteit van modellaag 2 [m2/d]
Transmissiviteit van modellaag 3 [m2/d]
Transmissiviteit van modellaag 4 [m2/d]
Weerstand van modellaag 1 = deklaag [d]
Weerstand tussen modelagen 2 en 3 [d]
Weerstand tussen modellagen 3 en 4 [d]
Locatie + kenmerken breuken per cel
Anisotropie richting
Anisotropie factor

Versie
7
7
7
7
7
7
7
8
3
3

Datum
17-9-2008
17-9-2008
17-9-2008
17-9-2008
17-9-2008
17-9-2008
17-9-2008
25-3-2008
27-3-2008
27-3-2008

Overzicht gebruikte software om deze invoerbestanden te creëren in chronologische volgorde
Naam
Beschrijving
Versie
Datum
mk_nl_grids_250m_v4.aml
maak een landelijk lagenmodel voor
4
23-1-2008
REGIS klei- en zandlagen
idfs_maken_nl_grids.bat
maak IDF files van de REGIS kleilagen
1
24-1-2008
voor Imod
mk_ghb_v6.aml
maak de bovenkant en bronkaart van de
6
24-1-2008
geohydrologische basis
idfs_maken_ghb.bat
maak IDF files van geohydrologische
1
23-1-2008
basis diepte voor Imod
mk_deklaag_250m_v9.aml
maak voor de deklaag de boven-,
9
20-2-2008
onderkant en bronkaart
mk_lagenmodel_v4.aml
maak onder- en bovenkanten van de 2
4
24-1-2008
slecht doorlatende lagen onder de
deklaag
mk_hypo_model.bat (gebruikt maak de hypothetische grensvlakken
1
24-1-2008
hypo.exe)
voor de slecht doorlatende lagen
mk_parameters_v7.aml
parametriseer de slecht doorlatende
6
16-9-2008
lagen en de watervoerende pakketten
Ivf2hfb.exe
anisotropie.aml

Zet iMOD gen files met locaties van
breuken om naar HFB package
vaststellen
locatie
+
parameters
anisotropie

1

17-3-2008

2

27-3-2008
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BIJLAGE 2

Overzicht geohydrologische indeling REGIS

Overzicht geohydrologische indeling REGIS (Vernes en Van Doorn, 2005) en toekenning van de REGIS
kleilagen aan slecht doorlatende NHI modellagen.
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Antropogeen +
Holoceen (Naaldwijk,
Nieuwkoop, Echteld)

Beegden
( / Rosmalen)

gecombineerde
Eem
en
Woudenberg

Kreftenheye
( / Zutphen, / Twello)

Drente
( / Uitdam, / Gieten)
gecombineerde
gestuwde afzettingen

Peelo

Urk
( / Veenhuizen)
Sterksel
Appelscha

Stramproy

gecombineerde
Peize
en
Waalre

Maassluis

Kiezeloöliet

Oosterhout

Breda

Ville
Ville

Rupel
( / Boom)
Tongeren
( / Goudsberg,
/ Zelzate/Watervliet)
Dongen
( / Asse, / Ieper)
Landen
Heyenrath
Houthem
Maastricht
Gulpen
Vaals
Aken

DT-c
DN-z-1
UR-z-1
UR-k-1
UR-z-2
UR-k-2
UR-z-3
PE-z-1
PE-k-1
PE-z-2
PE-k-2
PE-z-3
UR-z-4
UR-k-3
UR-z-5
ST-z-1
ST-k-1
ST-z-2
AP-z-1
SY-z-1
SY-k-1
SY-z-2
SY-k-2
SY-z-3
SY-k-3
SY-z-4
PZWA-z-1
WA-k-0
PZWA-z-2
WA-k-1
PZWA-z-3
WA-k-2
PZWA-z-4
PZ-k-1
PZWA-z-5
WA-k-3
PZWA-z-6
WA-k-4
PZWA-z-7
PZ-C
PZWA-z-8
MS-z-1
MS-C
MS-k-1
MS-z-2
MS-k-2
MS-z-3
KI-z-1
KI-k-1
KI-z-2
KI-k-2
KI-z-3
KI-k-3
KI-z-4
KI-k-4
KI-z-5
KI-k-5
KI-z-6
OO-z-1
OO-C
OO-k-1
OO-z-2
OO-k-2
OO-z-3
BR-z-1
BR-k-1
BR-z-2
VI-b-1
BR-z-3
VI-b-2
BR-z-4
RU-z-1
RU-k-1
RUBO-k-1
RU-z-2
RU-k-2
RU-z-3
TOGO-k-1
TO-z-1
TOZEWA-k-1
TO-z-2
DO-z-1
DOAS-k-1
DO-z-2
DOIE-k-1
LA-C
HT-C
HO-q
MT-q
GU-q
VA-C
AK-C

Legenda m.b.t. aanwezigheid c.q. afwezigheid
Hydrogeologische eenheid aanwezig
Hydrogeologische eenheid afwezig
Hydrogeologische eenheid niet gekarteerd
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eenheid gebruikt in hydrogeologisch model
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LI

+5km

BR

+5km

ZE

+5km

GL

+5km

UT

+5km

ZH

+5km

OV

+5km

FL

+5km

NH

+5km

+5km

+5km

DR

HL-C

Kreftenheye
( / Wijchen)

Urk
( / Tynje)

GR

BXSC-k-1
BX-z-1
BX-k-1
BXLM-k-1
BX-z-2
BX-k-2
BX-z-3
KR-z-1
KRWY-k-1
KR-z-2
KR-k-1
KR-z-3
BE-z-1
BERO-k-1
BE-k-1
BE-z-2
BE-k-2
BE-z-3
WB-z-1
WB-v-1
EE-z-1
EE-k-1
EE-z-2
EE-k-2
EE-z-3
KR-z-4
KRZU-k-1
KR-z-5
KRTW-k-1
KR-z-6
DR-z-1
DRUI-k-1
DR-z-2
DRGI-k-1
DR-z-3

Boxtel
( / Schimmert,
/ Liempde)

Drachten

Aanwezigheid hydrogeologische eenheden binnen de provincies c.q. in buffer van 5 km daarbuiten
FR

+5km

Geologische eenheid Hydrogeologische
Formatie / Laagpakket
eenheid
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BIJLAGE 3

Geohydrologische basis NHI diepte en bron

December 2008, versie NHI\FASE_1+\2008\DR1\v1, bijlage 3
-1-

Locatie en type van onttrekkingen die niet meegenomen worden in het NHI fase 1+ model, omdat
ze onder de geohydrologische basis liggen.
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BIJLAGE 4

Deklaag NHI diepte, dikte en bron
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BIJLAGE 5

Bovenkant

Boven- en onderkanten NHI modellagen

Onderkant

Dikte

Laag 1

Laag 2

Laag 3

Laag 4
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Legenda boven- en onderkant

Legenda Dikte
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BIJLAGE 6

Parameter waarden (C en kD) voor de NHI Modellagen
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BIJLAGE 7

Verschil tussen kD1 MODFLOW en kD1 voor berekenen
freatische lekweerstanden

Er is ook een kD1 bepaald voor het berekenen van de drainageweerstanden van het oppervlaktewater
('kD1-lek, zie NHI deelrapport "Freatische Lekweerstanden"). Dit is de doorlatendheid over de bovenste
paar meter van de ondergrond, omdat daarin de stroming naar de waterlopen plaatsvindt. Dit is dus niet
hetzelfde als de kD1 over de deklaag die in dit rapport is berekend. De deklaag is namelijk dikker dan een
paar meter in west Nederland en afwezig op de Veluwe.

Onderstaande is een nadere toelichting die direct is overgenomen uit NHI rapport over de Freatische
Lekweerstanden (deelrapport 5). Voor meer informatie hierover wordt de lezer ook verwezen naar dit
rapport. De waarde van kD1-lek is na uitvoerige analyse niet gelijk gebleken aan de kD1-Modflow in het
verzadigde model. De oorzaak ligt in het feit dat voor de freatische lekweerstand het gaat om de
waterverspreiding tussen drain of sloot en het onderliggende watervoerend pakket, terwijl in het
verzadigde grondwater model het gaat om transport in het watervoerend pakket op de schaal van
celgroottes. Vooral in laag Nederland blijkt de waterverspreiding op zeer kleine afstand te gebeuren (10 –
30 meter, versus celgrootte van 250 meter). Deze verspreiding gebeurt daar vrijwel alleen in de bovenste
delen van de toplaag, die veelal samengesteld is uit goed- en slechtdoorlatende laagjes. De bovenste
goeddoorlatende laagjes zijn relevant voor de freatische lekweerstand. De laagjes daaronder werken
nauwelijks in de verspreiding mee, maar zijn wel belangrijk voor het horizontale transport in het
topsysteem.
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