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Publicatie

Samenvatting
Deze rapportage beschrijft de totstandkoming van LHM zoet-zout versie 4.1, gebaseerd op
LHM versie 4.1. Belangrijkste aanpassingen ten opzichte van LHM zoet-zout versie 4.0 zijn
de implementatie van de gekarteerde hydraulische weerstand offshore, aanpassingen van de
deklaagweerstand in het IJsselmeergebied, de correctie van de initiële zoetzoutverdeling
waar deze interpolatieartefacten bevatte, de verbeterde implementatie van de infiltratiefactor
en laagindeling van waterlopen, en de implementatie van de gekalibreerde
ondergrondparameters van LHM 4.1.
Analyse van de individuele aanpassingen geeft een verklaarbaar effect van de aanpassingen
op de rekenresultaten van LHM zoet-zout. Ook voor het geheel aan aanpassingen ten
opzichte van LHM zoet-zout 4.0 geeft het LHM zoet-zout 4.1 plausibele resultaten. Voor
LHM zoet-zout 4.1 is een plausibiliteitstoets uitgevoerd, waarbij modelresultaten zijn
vergeleken met LHM, met gegevens van stijghoogte, kwel en zoutvracht, en waarvoor de
veranderingen in zoet-zoutverdeling kwalitatief zijn beoordeeld. Het LHM zoet-zout 4.1
presteert vergelijkbaar of beter dan LHM zoet-zout 4.0. In LHM zoet-zout 4.1 zijn de
aanpassingen succesvol doorgevoerd die zijn voorgesteld in een nadere analyse ten
behoeve van het toepassingsbereik van LHM zoet-zout ten behoeve van het
Kennisprogramma Zeespiegelstijging. Het LHM zoet-zout 4.1 wordt dan ook geschikt
bevonden voor de beoogde inzet ten behoeve van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging.
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1

Inleiding
In 2020 is de Toolbox NHI zoet-zout geactualiseerd, en als onderdeel hiervan is het
landsdekkende zoet-zout grondwatermodel, genaamd LHM zoet-zout 4.0, opgeleverd
(Delsman et al., 2020). Het LHM zoet-zout 4.0 is gebaseerd op LHM 4.0 (Hunink et al., 2020).
Inmiddels is LHM 4.1 gereed gekomen (Janssen et al., 2020). In deze LHM-release is de
vernieuwde schematisering van de ondergrond uit LHM 4.0 op onderdelen geactualiseerd (o.a.
de deklaagweerstand in het IJsselmeergebied en de ondiepe hydraulische weerstand offshore)
en gekalibreerd. Daarbij is ook gebruik gemaakt van nieuwe bodemfysische parameters.
Daarnaast zijn in het kader van beheer en onderhoud diverse overige, kleinere, wijzigingen
doorgevoerd. Voorliggende rapportage beschrijft de update van het landsdekkende zoet-zout
grondwatermodel naar LHM zoet-zout 4.1.
Een belangrijke aanleiding voor deze update is de inzet van het LHM zoet-zout voor het
Kennisprogramma Zeespiegelstijging (Nolte et al., 2021). In 2020 is op basis van de
gesprekken met de regio’s en analyse van de kennisvragen geconcludeerd dat het LHM zoetzout het meest geschikte, beschikbare instrument is om de kennisvragen omtrent grondwater,
verzilting vanuit grondwater en de daarmee samenhangende watervraag in het
Kennisprogramma Zeespiegelstijging te beantwoorden. Een stijgende zeespiegel heeft via het
grondwater systeem een directe invloed binnendijks. Zoete grondwatervoorraden in de
kustzone ten behoeve van de drinkwatervoorziening en de landbouw komen onder druk te
staan. De stijghoogte in het watervoerend pakket neemt toe, en zorgt daarmee voor hogere
grondwaterstanden en een toename van de (brakke) kwel en toenemende verzilting van het
grondwater. Deze veranderde grondwatersituatie heeft in de vorm van een toenemende
verzilting een directe weerslag op het regionale oppervlaktewatersysteem en beïnvloedt via
een veranderd waterbezwaar en een veranderde watervraag ook het hoofdwatersysteem. Een
belangrijk component hiervan is een veranderde doorspoelvraag bij toenemende verzilting. Het
LHM zoet-zout 4.1 zal ingezet worden om de Voorkeursstrategie Zoetwater (Klimaatbestendige
Zoetwatervoorziening
Hoofdwatersysteem,
KZH)
te
‘stresstesten’
waarbij
de
waterstaatkundige effecten van zeespiegelstijging op het watersysteem zullen worden
gekwantificeerd.
Eind 2020 is in een extra analyse van de plausibiliteit van het LHM zoet-zout specifiek voor
inzet voor het Kennisprogramma Zeespiegelstijging (Delsman, 2020) geconstateerd dat het
LHM zoet-zout enkele aanpassingen behoefde (aanpassingen van hydraulische weerstand
offshore en deklaagweerstand IJsselmeergebied), die met de update naar LHM zoet-zout 4.1
worden gerealiseerd.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 worden de veranderingen in LHM zoet-zout 4.1 ten opzichte van LHM zoet-zout
4.0 beschreven. Hoofdstuk 3 gaat in op de wijzigingen in de software. Op de resultaten van
LHM zoet-zout 4.1 is een plausibiliteitstoets uitgevoerd en gerapporteerd in hoofdstuk 4. Hierbij
worden de stijghoogte, kwelflux en zoutvracht getoetst aan de hand van meetgegevens en
wordt de verplaatsing van de zoet-zout verdeling geanalyseerd. Hoofdstuk 5 sluit af met
conclusies en aanbevelingen.
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2

Update LHM zoet-zout

2.1

Inleiding
Voor de update van LHM zoet-zout zullen de doorgevoerde verbeteringen in het LHM 4.1
worden overgenomen. In LHM 4.1 zijn diverse verbeteringen doorgevoerd ten opzichte van
LHM 4.0 (Janssen et al., 2020):
• Uitbreiding lagenmodel offshore, inclusief ondiepe hydraulische weerstand offshore.
• Aanpassing deklaagweerstand IJsselmeer regio.
• Kalibratie van het ondergrondmodel en topsysteemparameters.
Enkele aanpassingen van LHM 4.0 naar LHM 4.1 komen voort uit de ontwikkelingen van het
LHM zoet-zout.
Door fysisch niet-realistische interpolatie-artefacten (bijvoorbeeld zout boven zoet, zonder dat
een hydraulische weerstand aanwezig is) werden met LHM zoet-zout 4.0 sterke initiële
verschuivingen van de zoet-zoutverdeling berekend. Met behulp van een ontwikkelde
pragmatische procedure zijn dergelijke interpolatie-artefacten in LHM zoet-zout 4.1 waar
mogelijk in de initiële zoet-zoutverdeling gecorrigeerd. Hierdoor zullen naar verwachting minder
sterke abrupte verschuivingen in de zoet-zout verdeling optreden.
Op basis van de in 2020 ontwikkelde methoden (Delsman et al., 2020) is een LHM zoet-zout
afgeleid dat consistent is met LHM 4.1. De procedure (scripts) zijn, waar dit nodig bleek,
aangepast aan de veranderde basisgegevens. Alle wijzigingen zijn hierbij vastgelegd in het
bestaande versiebeheer van LHM zoet-zout (https://gitlab.com/deltares/imod/nhi-fresh-salt).

2.2

Aanpassingen ten aanzien van LHM zoet-zout 4.0

2.2.1

Offshore hydraulische weerstand
Bij de bouw van het LHM zoet-zout 4.0 (Delsman et al., 2020) is het lagenmodel uitgebreid in
de Noordzee, en is de ondiep aanwezige hydraulische weerstand offshore onderzocht en in
het model opgelegd. Gedurende latere analyse is gebleken dat de offshore hydraulische
weerstand die binnen de Actualisatie Toolbox NHI zoet-zout is opgesteld (Figuur 2.1) foutief
niet aanwezig bleek in het opgeleverde LHM zoet-zout 4.0 (Delsman, 2020). Deze uitbreiding
is wel meegenomen in LHM 4.1 en is nu ook meegenomen in LHM zoet-zout 4.1.
De ligging van kleilagen in de ondergrond buiten de kustlijn heeft een belangrijke invloed op
de doorwerking van de invloed van de zee landinwaarts (Faneca Sànchez et al., 2012). Voor
de landinwaartse invloed van de Noordzee zijn met name de ondiepe weerstandsbiedende
lagen van belang. Met toenemende diepte neemt daarnaast de kennis over de verspreiding
van weerstandsbiedende lagen sterk af. Er is daarom alleen gekeken naar de verspreiding van
de Holocene weerstandsbiedende lagen (Delsman et al., 2020). Specifiek is gekeken naar de
Laag van Bergen, de kleiïge opvulling van het zeegat van Bergen, de Laag van Velsen, de
vroegste klastische afzetting van de Holocene kustvlakte, en vroeg-Holocene afzettingen voor
de kust van Zeeland. Deze lagen zijn alle onderdeel van de Formatie van Naaldwijk. Daarnaast
is ook de verspreiding van de Formatie van Naaldwijk als geheel in beeld gebracht (Figuur 2.1)
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Figuur 2.1 Offshore verbreiding weerstandsbiedende lagen uit de Naaldwijk-formatie (Delsman et al., 2020).
De veronderstelde hydraulische weerstand van de specifiek onderscheiden lagen (Bergen, Velsen, Holocene
afzettingen Zeeland) is 1000 dagen, de veronderstelde hydraulische weerstand van de overige voorkomens
van de Formatie van Naaldwijk is 100 dagen.

Waar één van de specifiek onderscheiden lagen aanwezig is, is een hydraulische weerstand
van 1000 dagen aangenomen. Waar geen van de specifiek onderscheiden lagen aanwezig is,
maar de Formatie van Naaldwijk wel, is een hydraulische weerstand van 100 dagen
aangenomen. Waar de Formatie van Naaldwijk niet aanwezig is, is geen hydraulische
weerstand aangenomen boven de Pleistocene afzettingen. Deze hydraulische weerstanden
zijn opgenomen in de verticale conductiviteit van modellaag 10 (zie Figuur 2.3 voor
schematisch overzicht relatie laagindeling LHM en LHM zoet-zout). In LHM 4.1 zijn deze
hydraulische weerstanden verwerkt in de eerste scheidende weerstandslaag (C1) (Janssen et
al., 2020). Van diepere lagen is te weinig bekend om op basis van bestaande data de
uitbreiding te doen. Het bestaande lagenmodel is op grotere diepte daarom geëxtrapoleerd.
De implementatie van de zee-randvoorwaarde en de ondiepe hydraulische weerstand offshore
is, om beter aan te sluiten bij de lagenopbouw landinwaarts, iets veranderd ten opzichte van
LHM zoet-zout versie 4.0. De zogenaamde General Head Boundary (GHB, zie MODFLOW
handleiding (Harbaugh, 2005)) is nu overal in de Noordzee en Waddenzee opgelegd in
modellaag 4. Modellagen 5 – 9 zijn goed doorlatend en hebben een dikte tussen zeeniveau en
de bodem van de zee. De ondiepe hydraulische weerstand is volledig opgelegd in modellaag
10, zoals dit ook onder land het geval is. In LHM zoet-zout 4.0 was deze hydraulische
weerstand uitgespreid over modellagen 8, 9 en 10. In afwijking van het LHM is voor het afleiden
van de diepte van de zeebodem de bathymetrie opgelegd, zoals dit ook al in LHM zoet-zout
4.0 gebeurde. De totale hydraulische weerstand in de Holocene deklaag in beide modellen is
weergegeven in Figuur 2.2.
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Figuur 2.2 Totale hydraulische weerstand in de Holocene deklaag (in dag) tussen LHM zoet-zout 4.0 (links)
en LHM zoet-zout 4.1 (rechts).

LHM lagenmodel

Laag 1,
deklaag

Laag 2,
WVP 1
SDL 1

Laag 3,
WVP 2
SDL 2

Laag 4,
WVP 3
SDL 3

Laag 5,
WVP 4
SDL 4

Laag 6,
WVP 5
SDL 5

LHM zoetzout lagenmodel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Laag 7

37
38

Laag 8

39

Basis

<- inactieve cellen in lagen 1 - 9

<- alle deklaagweerstand in laag 10

<- bij dikke weerstandslagen:
verdeeld over meerdere lagen

Basis

Figuur 2.3 Schematisch overzicht vertaling laagindeling LHM (links) naar laagindeling LHM zoet-zout (rechts)
(Delsman et al., 2020).
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2.2.1.1
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Effecten aanpassing offshore hydraulische weerstand
Het effect van deze modelaanpassingen op de stijghoogte in modellagen 3, 4, 9 en 11 wordt
getoond in Figuur 2.4. De GHB aanpassingen in de Noordzee en Waddenzee zijn goed te zien
in Figuur 2.4d, waar de stijghoogten zijn toegenomen vanaf modellaag 4 in het Waddenzee
gebied en langs de Noordzeekust van Noord-Holland. In LHM zoet-zout 4.1 is de stijghoogte
onder de Waddenzee binnen de deklaag 0 NAP, doordat alle hydraulische weerstand is
geconcentreerd in modellaag 10. In LHM zoet-zout 4.0 was wel hydraulische weerstand
aanwezig binnen de deklaag, met stijghoogteverschillen in modellagen 4 en 9 tot gevolg. De
totale hydraulische weerstand is onder de Waddenzee afgenomen, waardoor ook in het
watervoerende pakket stijghoogteverschillen optreden. Langs de Noordzeekust van NoordHolland is de hydraulische weerstand in 4.1 voor het grootste deel afgenomen ten opzichte
van 4.0, de stijghoogte in het watervoerend pakket komt hiermee in 4.1 dichter bij 0 NAP te
liggen. Alleen waar de Laag van Bergen en de Laag van Velsen aanwezig zijn is de
hydraulische weerstand juist toegenomen en daalt de stijghoogte.
a) modellaag 3

b) modellaag 3

c) modellaag 4

d) modellaag 4
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e) modellaag 9

f) modellaag 9

g) modellaag 11

h) modellaag 11

Figuur 2.4 Stationaire stijghoogte voor LHM zoet-zout 4.1 in m NAP (links) en het verschil in stationaire
stijghoogte (m) door aanpassingen in de offshore hydraulische weerstand (rechts: LHM zoet-zout 4.1 – LHM
zoet-zout 4.1 met offshore instellingen van LHM zoet-zout 4.0), voor modellaag 3 (a,b), 4 (c,d), 9 (e,f) en 11
(g,h). Bij blauwe kleuren is de stijghoogte door de aanpassingen in offshore hydraulische weerstand
toegenomen.

De daling van de grondwaterstand langs de landkant van de Noord-Hollandse kust wordt niet
direct veroorzaakt door de afgenomen hydraulische weerstand, maar doordat het
doorlaatvermogen (transmissiviteit) in het watervoerend pakket offshore door een andere
extrapolatietechniek is afgenomen ten opzichte van LHM zoet-zout 4.0.
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Figuur 2.5 Doorlaatvermogen (m2/d) in eerste watervoerende pakket in LHM zoet-zout 4.0 (links), en in LHM
4.1, overgenomen in LHM zoet-zout 4.1 (rechts).

De aanpassing aan de offshore hydraulische weerstand en het doorlaatvermogen heeft effect
op de verticale snelheden, hier gevisualiseerd als de verticale flux over de modellagen 10
(onderkant deklaag) en 15 (onderkant watervoerend pakket 1) (Figuur 2.6). Over het
algemeen neemt met een lagere hydraulische weerstand de flux toe; aan de landkant van de
Noord-Hollandse kust neemt de flux juist af door het lagere doorlaatvermogen in het
watervoerende pakket.
a) modellaag 10
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b) modellaag 15
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c) modellaag 10

d) modellaag 15

Figuur 2.6 Verticale flux (mm/d) (links) en het verschil in verticale flux door aanpassingen in offshore
hydraulische weerstand (rechts: LHM zoet-zout 4.1 – LHM zoet-zout4.1 met offshore instellingen van LHM zoetzout 4.0), voor modellaag 10 (a, b) en 15 (c, d).

De verandering in stijghoogtes en verticale fluxen in de verschillende LHM modellagen zijn
goed te verklaren door de gemaakte veranderingen in verticale hydraulische weerstand in de
deklaag en het doorlaatvermogen van het eerste watervoerende pakket en zijn daarmee
plausibel. De herziening van de offshore hydraulische weerstand (Delsman et al., 2020) is nu
goed geïmplementeerd in LHM zoet-zout.
2.2.2

Hydraulische weerstand deklaag IJsselmeer regio
Bij de oplevering van LHM 4.0 is gesignaleerd dat in met name Flevoland, door een lagere
hydraulische deklaagweerstand in de laatste versie van REGIS de kwelfluxen sterk toe nemen
ten opzichte van eerdere versies van het LHM. Dit leidde tot een onrealistisch geachte stijging
van drainagedebieten in de polder. Hunink et al. (2020) adviseerden om dit te herzien in een
volgende versie en daarbij meteen recent beschikbare informatie van de hydraulische
weerstand onder het IJsselmeer toe te passen (Gunnink, 2019). De individuele aanpassingen
ten aanzien van de hydraulische deklaagweerstand worden verder toegelicht in paragraaf
2.2.2.1. De gecombineerde effecten van de aanpassingen aan de hydraulische
deklaagweerstand worden besproken in paragraaf 2.2.2.2. De tekst van deze paragrafen is
grotendeels overgenomen uit Janssen et al. (2020).

2.2.2.1

Individuele aanpassingen
De aanpassingen ten aanzien van de hydraulische deklaagweerstand zijn op te delen in
gebieden, namelijk IJsselmeer/Markermeer, IJsselmeerpolders en het IJsseloog, welke
hieronder toegelicht worden.
IJsselmeer/Markermeer
TNO-GDN (Gunnink, 2019) heeft in 2019 voor het zuidelijk deel van het IJsselmeergebied een
nieuw 3D model van de deklaag gemaakt en voorzien van verticale doorlatendheid en
hydraulische weerstand. Voor het noordelijk deel van het IJsselmeergebied is het GeoTOP
model gebruikt voor de toekenning van de doorlatendheid en de berekening van de
deklaagweerstand. Beide delen zijn samengevoegd en dit resultaat is gebruikt ter verbetering
van het LHM. Hierbij is de GeoTOP-verbreiding volgens REGIS als uitgangspunt genomen.
Binnen deze verbreiding zijn boven- en onderkant van de deklaag en de deklaagweerstand
geactualiseerd volgens deze nieuwe modellering van TNO. Figuur 2.7 toont de wijziging in de
gemodelleerde deklaagweerstand in het IJsselmeer/Markermeer.
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Figuur 2.7 Wijziging hydraulische deklaagweerstand (in dagen) IJsselmeer / Markermeer. Links: LHM 4.0.
Rechts: LHM 4.1.

IJsselmeerpolders
Bij de actualisatie van het lagenmodel in LHM 4.0 is voor de hydraulische deklaagweerstand
van Flevoland informatie gebruikt van GeoTOP en de hydrotypenkaart. Voor Flevoland heeft
dit niet goed uitgepakt; de resulterende hydraulische weerstanden worden te laag geacht
waardoor vooral de kwelfluxen worden overschat (Hunink et al., 2020). Aanvankelijk is voor
LHM 4.1 geprobeerd verbeteringen in de hydraulische deklaagweerstand in dit gebied te
bewerkstelligen door deze af te leiden op basis van profielen conform de methode Van der
Gaast et al. (2015). Deze methodiek heeft echter geleid tot vergelijkbaar lage
deklaagweerstanden als in LHM 4.0. Verwacht wordt dat deze resultaten niet tot significante
verbetering van de modeluitkomsten zal leiden. Daarom is in LHM 4.1 teruggevallen op de
deklaagparametrisering van LHM 3.4 (Janssen et al., 2020) (zie Figuur 2.8). Om redenen van
consistentie is deze reset naar LHM 3.4 in LHM 4.1 uitgevoerd voor het gehele, in REGIS 2.2
als Holocene deklaag gekarteerde gebied waarvoor geen parametrisering van
doorlatendheden bekend is vanuit ofwel GeoTOP, ofwel de nieuwe TNO-modellering van het
IJsselmeer/Markermeer. Voor het verwerken van de hydraulische deklaagweerstand uit LHM
3.4 in delen van LHM 4.1 zijn ook de zogenaamde conductances van het drainage- en
oppervlaktewatersysteem teruggezet naar de LHM 3.4 waarden (Janssen et al., 2020). Dit is
nodig om een consistente parametrisering van de freatische lekweerstanden af te leiden
volgens de formule van De Lange (zie rapportage LHM 4.0, Hunink et al., 2020). Deze
wijzigingen zijn volledig overgenomen in LHM zoet-zout 4.1. Alleen voor de verschilberekening
van het effect van deze aanpassing is specifiek alleen voor het IJsselmeergebied deze
aanpassing uitgevoerd. De effecten zijn dan ook alleen zichtbaar in het IJsselmeergebied.
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Figuur 2.8 Hydraulische weerstand van de deklaag (in dagen) Flevoland. Links: LHM 4.0. Rechts: LHM 4.1
(voor IJsselmeerpolders gelijk aan LHM 3.4).

IJsseloog
Bij berekeningen met het LHM zoet-zout 4.0 (Delsman et al., 2020) bleken enorme
drainagefluxen te worden genereerd in het Ketelmeer, die gezien de werkelijke
geohydrologische situatie rond het IJsseloog (waarin de grondwaterimpact van het IJsseloog
wordt geminimaliseerd) niet realistisch waren. In het LHM 4.0 was het IJsselloog
geschematiseerd met een te lage hydraulische weerstand. In combinatie met het lage peil ten
opzichte van de omgeving resulteerde dit in de hoge fluxen. Omdat dit niet plausibel wordt
geacht is de hydraulische weerstand van het IJsseloog verhoogd in LHM 4.1 (Janssen et al.,
2020), door deze terug te zetten naar de in LHM 3.4 gehanteerde waarde. Hierin heeft het
IJsseloog dezelfde hydraulische weerstand als het Ketelmeer.
2.2.2.2
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Gecombineerde effecten van de aanpassingen aan de deklaagweerstand
Om het gecombineerde effect van de aanpassingen aan de hydraulische deklaagweerstand te
tonen is een stationaire run gedraaid met LHM zoet-zout 4.1 waarbij de deklaagweerstand
aanpassingen in het IJsselmeer/Markermeer gebied, incl. Flevopolder en Noordoostpolder
terug zijn gezet naar LHM zoet-zout 4.0. Figuur 2.9 toont het effect op de stationaire stijghoogte
van de aanpassingen van de deklaagweerstand in het IJsselmeer/Markermeer gebied, incl. de
Flevopolder en Noordoostpolder) voor modellaag 10 (freatisch) en 15. Voor de analyse zijn de
TOP, BOT, IBOUND, GHB, KH, KV instellingen van LHM zoet-zout 4.0 gebruikt. Freatisch zijn
de effecten in het algemeen beperkt. In diepere lagen heeft de nieuwe (overwegend lagere)
deklaagweerstand in het IJsselmeer/Markermeer wel een flinke verhoging van de stijghoogte
tot gevolg. Langs de noordwestkust van Noord-Holland, de zuidpunt van het Markermeer en in
het Ketelmeer is de deklaagweerstand juist toegenomen, en wordt een lagere stijghoogte
berekend.
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a) modellaag 9 (freatisch)

b) modellaag 9

c) modellaag 11 (WVP1)

d) modellaag 11

Figuur 2.9 Stationaire stijghoogte voor LHM zoet-zout 4.1 in m NAP (links) en het effect van de aanpassingen
aan de deklaagweerstand op de berekende stationaire grondwaterstanden en stijghoogten in m (rechts); LHM
zoet-zout 4.1 – LHM zoet-zout 4.1 met deklaagweerstand aanpassingen in het IJsselmeer/Markermeer gebied,
incl. Flevopolder en Noordoostpolder) voor modellaag 9 (a,b) en modellaag 11 (c,d). Blauwe kleuren betekent
een toename van de stijghoogte door de aanpassingen aan de deklaagweerstand.

De aanpassing aan de hydraulische deklaagweerstand rondom het IJsselmeer/Markermeer
heeft effect op de verticale snelheden, hier gevisualiseerd als de verandering van de flux over
modellagen 10 en 15 (Figuur 2.10). De grootste verschuivingen zijn te vinden aan de grenzen
van de meren. Onder het IJsselmeer en Markermeer is de deklaagweerstand in het grootste
deel afgenomen ten opzichte van de deklaagweerstand in LHM zoet-zout 4.0 (Figuur 2.7), met
grotere fluxen tot gevolg (rode kleuren in rechter afbeeldingen van Figuur 2.10). De
deklaagweerstand van de Noordoost- en Flevopolder is juist verhoogd (Figuur 2.8), met lagere
fluxen tot gevolg (blauwe kleuren in rechter afbeeldingen van Figuur 2.10).
De effecten van de aanpassingen aan de deklaagweerstand op de grondwaterstanden,
stijghoogtes en verticale fluxen zijn vergelijkbaar met de effecten voor deze aanpassingen in
LHM 4.1 en daarmee plausibel.
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a) modellaag 10

b) modellaag 10

c) modellaag 15

d) modellaag 15

Figuur 2.10 Verticale flux (mm/d) (links) en het verschil in verticale flux door aanpassingen aan
deklaagweerstand (rechts: LHM zoet-zout 4.1 – LHM zoet-zout 4.1 met deklaagweerstand aanpassingen in het
IJsselmeer/Markermeer gebied, incl. Flevopolder en Noordoostpolder), voor modellaag 10 (a, b) en 15 (c, d).

2.2.3

Initiële zoutverdeling
In de nadere plausibiliteitsanalyse van LHM zoet-zout (Delsman, 2020), worden de volgende
overwegingen ten aanzien van de initiële zoet-zoutverdeling beschreven:
“Bij het modelleren van zoet-zout grondwater is de initiële zoet-zoutverdeling van groot belang
in de modellering. Immers, dit is niet alleen het startpunt voor de verplaatsing van zoet en zout
grondwater, het is ook een belangrijk component van de stroming van grondwater.
In veel verschillende soorten modellen worden initiële condities verkregen door de
begintoestand met een lange modelberekening in evenwicht te brengen met de geldende
randvoorwaarden, het zogenaamde ‘inspelen’ of ‘inslingeren’. Dit is vaak verdedigbaar, omdat
het systeem relatief snel in evenwicht is met deze randvoorwaarden ten opzichte van de te
onderzoeken
trends.
Denk
bijvoorbeeld
aan
zoutconcentraties
in
een
oppervlaktewatersysteem, bodemvochtcondities, stijghoogten in het grondwater. Bij het
modelleren van zoet-zout grondwater is dit compleet anders, omdat de tijdschalen waarop de
verdeling van zoet en zout grondwater in evenwicht raakt met de randvoorwaarden orden
groter zijn (honderden tot duizenden jaren). Bijvoorbeeld, modellering van de ontwikkeling van
de zoet-zoutverdeling in een traject van Zandvoort tot Hilversum (Delsman et al., 2014) liet
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zien dat de zoet-zoutverdeling op geen enkel moment in het Holoceen in evenwicht is geweest
met de geldende randvoorwaarden. Dit is ook nu niet het geval, de zoet-zoutverdeling is in veel
gebieden niet in evenwicht met de huidige condities. Inspelen van de zoet-zoutverdeling door
een lange berekening is daarmee geen goede aanpak.
Voor LHM zoet-zout versie 4.0 is de huidige zoet-zoutverdeling zo goed mogelijk bepaald door
interpolatie van beschikbare metingen van het zoutgehalte (Delsman et al., 2020). Hierbij zijn
noodzakelijkerwijs niet alleen recente metingen gebruikt, maar ook metingen van soms
decennia geleden. De aanduiding als de ‘huidige’ zoet-zoutverdeling is daarmee enigszins
discutabel en moet bezien worden op de gemiddelde tijdschaal van systeemrespons (het
mediane meest recente meetjaar van de metingen over heel Nederland is ongeveer 2000).
Daarbij komt dat bij interpolatie van metingen geen rekening wordt gehouden met de fysica
van het systeem, de richting van de grondwaterstroming. Interpolatie loodrecht op
stroombanen kan zorgen voor een zoet-zoutverdeling die niet in lijn is met de stromingssituatie.
Met het LHM zoet-zout versie 4.0 is de pragmatische keuze gemaakt om het model 20 jaar in
te spelen. Deze keuze was gebaseerd op een afvlakking van het verloop van het volumes zoet,
brak en zout grondwater (Delsman et al., 2020), en is in overeenstemming met de mediane
meetdatum van de metingen. Maar de ouderdom van metingen verschilt tussen gebieden. Het
IJsselmeergebied is bijvoorbeeld uitgebreid bemonsterd in de jaren 60 tot 80 van de vorige
eeuw, de zoet-zoutverdeling representeert hier de situatie van 50 jaar geleden. Hier zou 50
jaar inspelen op zijn plaats zijn. Het andere uiterste is Zeeland, waar heel recent met de
FRESHEM meetcampagne de zoet-zoutverdeling is vastgesteld. Hier is inspelen eigenlijk niet
gewenst.
De initiële zoet-zoutverdeling kan verder worden verbeterd door meer metingen uit te voeren
en deze toe te voegen aan de interpolatie. Airborne EM is hier zeer geschikt voor,
gecomplementeerd met diepe metingen op locaties waar de meetdichtheid laag is.
Reconstructie van de zoet-zoutverdeling aan de hand van de Holocene
landschapsontwikkeling resulteert in een ‘geohydrologisch kloppende’ zoet-zoutverdeling.
Onder meer Delsman et al. (2014) laten zien dat een dergelijke paleo-geohydrologische
analyse goed in staat is om de huidige zoet-zoutverdeling te reconstrueren. Deze aanpak
combineren met (nieuwe) metingen lijkt op lange termijn het meeste perspectief te bieden om
de zoet-zoutverdeling nog verder te verbeteren.”
Op korte termijn was bovenstaande niet realiseerbaar. Wel is er in LHM 4.1 een pragmatische
aanpak gevolgd om sterke zoet-zoutverplaatsingen door onrealistische startcondities (initiële
zoet-zoutverdeling) te vermijden. Hiervoor is een tussenstap ingevoegd tussen de 3D
interpolatie van de zoet-zoutverdeling en het afleiden van de zoet-zoutverdeling die als
startconditie het model in gaat. In deze tussenstap worden onrealistisch geachte inversies
(zoet onder zout grondwater) in de zoet-zoutverdeling zoveel mogelijk verwijderd. Inversies
worden onrealistisch geacht als er geen significante hydraulische weerstand aanwezig is die
tegenwicht kan bieden aan de optredende vrije convectie door de aanwezige
dichtheidsverschillen.
Hiertoe is de volgende procedure geïmplementeerd:
• Wanneer een inversie aanwezig is met een chloride ‘sprong’ van meer dan 0,5 g/L
(grondwater in de bovenliggende laag is tenminste 0,5 g/L zouter dan het grondwater
in de betreffende laag), én
• de hydraulische weerstand tussen deze twee lagen is kleiner dan 2000 dagen,
• vul dan de inversie op met het bovenliggende, zoutere, grondwater.
De betreffende grenswaarden (0,5 g/L en 2000 dagen) zijn door een ‘trial-and-error’ procedure
tot stand gekomen. Let op dat de geïmplementeerde procedure ook inversies kan verwijderen
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die wel juist zijn, doordat niet alleen hydraulische weerstand, maar ook het
grondwaterstromingspatroon tegenwicht kan bieden aan vrije convectie. Meer onderzoek
wordt aanbevolen om deze procedure een solidere basis te geven.
2.2.3.1

Effecten van correctie van de initiële zoet-zoutverdeling
Figuur 2.11 toont de initiële zoet-zout verdelingen die gebruikt zijn in LHM zoet-zout 4.1 (boven)
en 4.0 (onder), over een transect van Zandvoort naar Hilversum (linker afbeelding). Voor de
locatie van het transect, zie Figuur 2.12. Hier zijn kleine veranderingen zichtbaar in de zoetzout verdeling. Een voorbeeld van een inversie die als interpolatie-artefact is ontstaan is hier
zichtbaar onder de Horstermeerpolder (x=45000). De ondiep gemeten chlorideconcentratie zijn
in het gecorrigeerde bestand verticaal naar beneden doorgetrokken. Onder het IJsselmeer
(rechter afbeelding van Figuur 2.11) zijn duidelijkere verschillen zichtbaar. Door de beperkte
hoeveelheid metingen op grotere diepte zijn hier grotere interpolatieartefacten aanwezig, die
in de procedure worden gecorrigeerd (x = 10.000 – 22.000).

Figuur 2.11 Initiële zoet-zoutverdeling in grondwater (chloride concentratie in g/L) over een transect van
Zandvoort naar Hilversum (links) en het IJsselmeer (rechts), gebruikt in LHM zoet-zout 4.1 (boven) en LHM
zoet-zout 4.0 (onder). Aanwezige scheidende lagen zijn gearceerd weergegeven. Ligging van de doorsneden
is gegeven in Figuur 2.12.
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Figuur 2.12 Ligging doorsneden Zandvoort-Hilversum en IJsselmeer3.

Het effect op de stationaire freatische grondwaterstand (modellaag 9) en stijghoogte van de
eerste twee watervoerende pakketten (modellagen 11 en 17) is met name te zien langs de
westkust en Waddeneilanden (Figuur 2.13d-f). In de dieper liggende watervoerende pakketten
zijn ook effecten meer landinwaarts te vinden. De effecten langs de kust zijn een gevolg van
metingen in de zoete duingebieden die in de interpolatie – ondanks de aangebrachte ‘zachte
data’ (zie Delsman et al., 2020) – zeewaarts worden doorgetrokken. Deze
interpolatieartefacten
worden
gecorrigeerd,
met
stijghoogteverschillen
door
dichtheidsverschillen tot gevolg. De stijghoogteverschillen hebben vervolgens weer
landinwaarts effect. Onder het IJsselmeer en in Friesland zijn ook relatief veel
interpolatieartefacten hersteld (rechter afbeelding in Figuur 2.11), met stijghoogteverschillen
tot gevolg. Deze gebieden komen in grote lijnen overeen met gebieden waar snelle initiële
verplaatsingen zichtbaar waren in LHM zoet-zout 4.0 (Delsman et al., 2020).

a) modellaag 9 (freatisch)
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b) modellaag 11 (WVP1)
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c) modellaag 17 (WVP2)

d) modellaag 9 (freatisch)

e) modellaag 11 (WVP1)

f) modellaag 17 (WVP2)

Figuur 2.13 Stationaire grondwaterstand en stijghoogte voor LHM zoet-zout 4.1 in mNAP (boven) en het effect
van de aanpassingen aan initiële zoutcondities op de berekende stationaire grondwaterstanden en stijghoogten
in m (onder: LHM zoet-zout 4.1 – LHM zoet-zout 4.1 met initiële zoutcondities van LHM zoet-zout 4.0) voor
modellaag 9 (a,d), 11 (b,e) en 17 (c,f). Blauwe kleuren betekent een toename van de stijghoogte door de
aanpassingen aan initiële zoutcondities.

De verandering in stijghoogte als gevolg van de aanpassing in initiële zoet-zoutverdeling is van
invloed op de verticale snelheden, hier gevisualiseerd als de flux over modellagen 10, 15 en
20 (Figuur 2.14). De westkust en Waddeneilanden springen hier naar voren waar de verticale
snelheden zijn afgenomen. In met name de dieper liggende watervoerende pakketten is het
herstel van interpolatieartefacten onder het IJsselmeer en in Friesland goed zichtbaar door de
sterke toename in verticale snelheden.

a) modellaag 10
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c) modellaag 20

d) modellaag 10

e) modellaag 15

f) modellaag 20

Figuur 2.14 Verticale flux voor LHM zoet-zout 4.1 in mm/d (boven, blauw opwaartse stroming, rood neerwaartse
stroming) en het verschil in verticale flux in mm/d door aanpassingen aan initiële zoutcondities (onder: LHM
zoet-zout 4.1 – LHM zoet-zout 4.1 met initiële zoutcondities van LHM zoet-zout 4.0) voor modellaag 10 (a, d),
15 (b, e) en 20 (c, f).

De effecten van de aanpassingen aan initiële zoutcondities zijn goed te verklaren en daarmee
plausibel. De locaties met de grootste veranderingen zijn de locaties komen in grote lijnen
overeen met gebieden waar snelle initiële verplaatsingen zichtbaar waren in LHM zoet-zout
4.0 (Delsman et al., 2020).
2.2.4

Overige aanpassingen
In LHM 4.1 zijn naast de eerder genoemde grotere aanpassingen ook nog een aantal kleinere
aanpassingen gedaan aan het ondergrondmodel (paragraaf 2.2.4.1), waarvan enkele
aanpassingen voortkwamen uit de ontwikkelingen van het LHM zoet-zout 4.0. Aanvullend is
een kalibratie van de ondergrond uitgevoerd (paragraaf 2.2.4.2).

2.2.4.1

Ondergrondmodel
Aanpassingen in buitenland randvoorwaarden
Bij de update van de fluxrandvoorwaarden met België en Duitsland voor het nieuwe
lagenmodel zoals ingebracht in LHM 4.0, is gebruik gemaakt van een oudere versie van de
IBOUND. Hierdoor sloot de flux-randvoorwaarde niet helemaal goed aan bij de IBOUND.
Hiervoor is gecorrigeerd. Het effect van deze modelaanpassing op de stationaire
grondwaterstand was in LHM 4.1 minimaal (zie Figuur 2.15).
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Figuur 2.15 Effect van de bugfix in de buitenlandrandvoorwaarde op de stationaire grondwaterstand (m) in LHM
4.1 (Janssen et al., 2020).

Aanpassingen in de uitwisseling van grond- en oppervlaktewater
In LHM zoet-zout 4.0 waren op enkele locaties wijzigingen aangebracht in de invoer doordat
door inconsistenties in de LHM 4.0 invoer grote snelheden optraden in LHM zoet-zout
(Delsman et al., 2020). Dergelijke inconsistenties kwamen in een transportmodel direct aan het
licht, waar deze in een kwantiteitsmodel onopgemerkt blijven. Deze aanpassingen zijn
meegenomen in de LHM 4.1 release (Janssen et al., 2020), en worden hieronder verder
toegelicht. Daarnaast zijn deze aanpassingen meegenomen in de herziening van het
topsysteemscript (Schoonderwoerd en Mulder, 2020). Deze aanpassingen hebben in LHM
zoet-zout 4.1 versus LHM zoet-zout 4.0 naar verwachting geen effect, omdat ze in beide
modellen aanwezig zijn. Voor de volledigheid zijn ze hier wel opgenomen.
Aanpassingen ontwateringssysteem Biesbosch
In LHM zoet-zout 4.0 kwam dit gebied naar voren omdat er een te hoog peil was opgegeven.
De oorzaak hiervan was te vinden in dat het water van de Biesbosch in LHM 4.0 toegekend
was aan het primair oppervlakte systeem binnen MODFLOW. In LHM 4.0 is het primair
oppervlaktewater systeem gekoppeld met het oppervlaktewatermodel MOZART. Dit betekent
dat het areaal open water ook door MOZART wordt meegenomen. Het gebied maakt echter
onderdeel uit van spaarbekkens voor de drinkwatermaatschappij en heeft geen directe
verbinding met het hoofdwatersysteem. Dit geldt ook voor de spaarbekkens bij Terneuzen.
Daarom is er voor gekozen om het oppervlaktewater van de Biesbosch ten zuiden van de
Nieuwe Merwede en ten noorden van de Maas (zie Figuur 2.16) uit het primair water systeem
te halen, zodat dit gebied niet meer wordt meegenomen in de schematisatie van MOZART.
Deze verandering is ook doorgevoerd in LHM zoet-zout 4.1.
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Figuur 2.16 Locaties waar water uit het primair systeem is gehaald in LHM 4.1 (Janssen et al., 2020).

Correctie primair systeem in Noordzee en Waddenzee
De aanleiding voor de correctie van het primaire systeem in de Noordzee en in de Waddenzee
was dat bij de ontwikkeling van LHM zoet-zout 4.0 enkele lagen peilen (ca -1,8 m NAP) voor
het primair systeem waren gesignaleerd op de Noordzeerand van Noord-Holland. Na analyse
bleek dat in de Noordzee en in de Waddenzee langs de kust van Noord-Holland, en in de
Noordzee langs de kust van Zuid-Holland en Zeeland voor een aantal cellen onterecht een
primair watersysteem was toegekend aan de cellen. Dit is gecorrigeerd door deze cellen te
verwijderen uit het primair water systeem. Het gaat om cellen in de Waddenzee nabij de haven
van Delftzijl en cellen in de Noordzee voor de kust van Noord-Holland, Zuid Holland, de kop
van Goeree-Overflakkee, de kop van Schouwen en de kop van Walcheren (zie voorbeelden in
Figuur 2.17).

Figuur 2.17 Locaties waar het primair systeem niet correct was en is verwijderd (Janssen et al., 2020).

25 van 58

Veranderingsrapportage en plausibiliteitstoets LHM zoet-zout 4.1
11206798-013-BGS-0001, 21 september 2021

Correctie peilen rond de Oude Maas nabij Maasbracht
In LHM zoet-zout 4.0 is opgemerkt dat het peil in de Oude Maas en een aantal omliggende
cellen (in totaal 39 cellen) maar liefst circa 10 meter hoger was, dan op basis van
maaiveldhoogte en peilen in het hoofdwatersysteem mocht worden verwacht. De Oude Maas
en de Maas nabij Maasbracht zijn onderdeel van het hoofdwatersysteem. De betreffende cellen
zijn handmatig geïdentificeerd, en aan deze cellen is het peil van een naburige, correcte, cel
toegewezen (zie Figuur 2.18).

Figuur 2.18 Locaties waar opvallende peilen (in rood) zijn geconstateerd in het hoofdwatersysteem, die zijn
gecorrigeerd (Janssen et al., 2020).

Actualisatie Vitens-onttrekkingen
In LHM 4.1 zijn de grondwateronttrekkingen geactualiseerd van Vitens. Voor de actualisatie
van de onttrekkingen is gebruik gemaakt van de gegevens over de periode 2009-2018. Hieruit
is een gemiddelde (stationaire) onttrekking bepaald, op basis van de mediane onttrekking over
de beschouwde periode. De totale onttrekking wijzigt beperkt (<1%); lokaal kunnen wel grotere
verschillen optreden. De effecten op de stationaire grondwaterstand en diepe stijghoogte in
LHM 4.1 zijn weergegeven in Figuur 2.19. Uit de figuur is af te leiden dat de effecten van de
wijziging van de onttrekkingen op het freatische grondwater en in diepere pakketten regionaal
overwegend vrij beperkt zijn. Eenzelfde effect zal aanwezig zijn in LHM zoet-zout 4.1.
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Figuur 2.19 Veranderingen in stationaire stijghoogten (m) in LHM 4.1 t.o.v. LHM 4.0 door actualisatie van de
Vitens-onttrekkingen. Links: freatisch pakket, modellaag 1. Rechts: modellaag 6 (= laag met de grootste
effecten) (Janssen et al., 2020).

2.2.4.2

Kalibratie ondergrondmodel
In LHM 4.1 is een kalibratie uitgevoerd van de doorlatenheden van het lagenmodel en van de
freatische lekweerstand (Janssen et al., 2020). Deze kalibratie werd geadviseerd door Hunink
et al. (2020). Een belangrijke aanvullende reden om voor LHM 4.1 een kalibratieslag uit te
voeren is de verwachting daarmee verbeterde randvoorwaarden aan te kunnen leveren voor
landsdekkende berekeningen voor de waterkwaliteit.
LHM 4.1 is stationair gekalibreerd op stijghoogtemetingen van de periode 2011 t/m 2018.
Figuur 2.20 toont het effect van de modelkalibratie op de stationaire grondwaterstand in LHM
4.1 (stijghoogte modellaag 1). In het oog springen vooral de vernatting in Holoceen Nederland,
de Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe en Limburg en de verdroging in Drenthe, Overijssel en
Midden-Gelderland. De vernatting in het Holoceen in Zeeland en Zuid-Holland is gebaseerd
op relatief weinig metingen, en is daarmee relatief onzeker. Wel kan opgemerkt worden dat de
vernatting redelijk in lijn ligt met de veranderingen in de delen van het Holoceen waar wel meer
metingen aanwezig zijn. Bovendien is bekend dat de zones met de sterkste vernatting (e.g.
Voorne-Putten, Hoeksche Waard, Eiland van Dordrecht, Noordoost Friesland) in ieder geval in
LHM 3.4 nog duidelijk te droog werden berekend. Dit lijkt met LHM 4.0 ten dele opgelost
(Hunink et al., 2019) maar niet geheel duidelijk is in welke mate, omdat LHM 4.0 niet met
metingen is vergeleken. Een wat verdere vernatting lijkt echter wel plausibel op basis van deze
eerdere resultaten (Janssen et al., 2020).
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Figuur 2.20 Effect van de modelkalibratie op de stationaire grondwaterstand in LHM 4.1 (blauw = kalibratie
resulteert in natter model in LHM 4.1) (Janssen et al., 2020).

2.2.4.3

Aanpassingen rivier-randvoorwaarden
In LHM zoet-zout 4.0 werden verschillen tussen LHM en LHM zoet-zout geïntroduceerd
doordat in iMOD-WQ de in LHM toegepaste infiltratiefactor niet beschikbaar is (Delsman et al.,
2020). Met deze infiltratiefactor wordt de conductance van een waterloop bij infiltratie
gereduceerd ten opzichte van de situatie wanneer de waterloop draineert. In LHM zoet-zout
4.0 is hiervoor gecorrigeerd door voor waterlopen die in een stationaire berekening infiltreren
de conductance te reduceren. Voor LHM zoet-zout4.1 is hier een verbeterde procedure
gehanteerd, waarbij voor de riviersystemen hoofd-, primair en secundair elk een extra
drainagesysteem is geïntroduceerd. Elke LHM rivier-randvoorwaarde bestaat daarmee in LHM
zoet-zout uit twee systemen: een riviersysteem (kan zowel draineren als infiltreren) met een
conductance van LHM conductance * infiltratiefactor, en een drainagesysteem (kan alleen
draineren) met een conductance van (1 – infiltratiefactor) * LHM conductance. In de
modelberekening functioneren de LHM en LHM zoet-zout riviersystemen op deze manier exact
gelijk. Merk op dat het tertiaire systeem in LHM niet infiltreert, voor dit systeem is deze
procedure dan ook niet toegepast. Nadeel van deze methode is dat de waterbalansposten niet
meer één op één aan randvoorwaarden zijn te relateren: een groot deel van de flux naar
oppervlaktewater komt met deze procedure in de DRN randvoorwaarde terecht.
Het hoofdwatersysteem kan in LHM de deklaag doorsnijden, en is in LHM opgenomen in
modellaag 2. In LHM zoet-zout werd het hoofdwatersysteem op basis van bodemligging
toegekend aan een LHM zoet-zout laag. Hierdoor ontstonden soms inconsistenties, met name
wanneer een significante Holocene hydraulische weerstand wel / niet werd doorsneden. In
LHM zoet-zout 4.1 is de laagtoekenning harder afgebakend, waarbij de randvoorwaarde nog
altijd op basis van bodemligging wordt toegekend, maar wel binnen hetzij zoet-zout modellagen
1 – 9 (LHM modellaag 1), hetzij binnen modellagen 11 – 15 (LHM modellaag 2).
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2.2.4.4

Optimalisatie rekentijden
Rekentijden van een zoet-zout grondwatermodel worden negatief beïnvloed door het
vóórkomen van grote berekende grondwatersnelheden. Rekentijdstappen worden door de
computer code dan automatisch bekort om numerieke fouten te vermijden. De tijdsduur van
een berekening kan hierdoor evenwel flink toenemen. Aan berekende grote snelheden liggen
regelmatig ongelukkige combinaties van randvoorwaarden ten grondslag (bijvoorbeeld een
infiltrerende rivier met een lager liggende sterk drainerende drain), of te harde
randvoorwaarden die niet passen bij de heersende geohydrologie (te sterk afwijkende
stijghoogterandvoorwaarde in een te beperkt waterdoorlatend pakket).
In de modelbouw van LHM zoet-zout wordt de rekentijd op verschillende manieren
geoptimaliseerd. Zo worden vooraf ongelukkige randvoorwaarde-combinaties in één cel
verwijderd. Verder worden - daar waar mogelijk - onttrekkingen verdeeld over meerdere cellen,
wanneer te hoge snelheden worden berekend (bijvoorbeeld de bekende DSM onttrekking in
Delft wordt in LHM zoet-zout verdeeld over negen cellen). Voor het berekende
stijghoogtepatroon in de omliggende cellen maakt dit nagenoeg niets uit, maar de rekentijd
wordt sterk bekort. Tenslotte worden te dunne modellagen (op basis van berekende snelheden
in een stationaire run), in een automatische procedure lokaal dikker gemaakt om
grondwatersnelheden te verkleinen. Naast deze automatische checks worden ook handmatige
aanpassingen gedaan op basis van detailanalyses van probleempunten. Deze handmatige
aanpassingen worden reproduceerbaar in een script opgeslagen.

2.3

Effecten gecombineerde aanpassingen LHM zoet-zout 4.1
Figuur 2.21 toont de stationaire freatische grondwaterstand voor LHM zoet-zout 4.1 en het
verschil in stationaire freatische grondwaterstand met LHM zoet-zout 4.0. Blauwe kleuren
tonen aan dat LHM zoet-zout 4.1 hogere grondwaterstanden heeft dan LHM zoet-zout 4.0. Het
overgrote deel van de verandering is te verklaren door de modelkalibratie van het
ondergrondmodel, de veranderingen komen sterk overeen met de verschilberekening voor
LHM (Figuur 2.20). De Veluwe is hierop de grootste uitzondering, dit kan te maken hebben met
de invloed van de in LHM zoet-zout niet aanwezige anisotropie, of met verschillen in
grondwateraanvulling tussen LHM zoet-zout 4.1 en 4.0. In de dieper liggende watervoerende
pakketten zijn de individuele aanpassingen zoals de aanpassingen aan de offshore
hydraulische weerstand (paragraaf 2.2.1), deklaagweerstand (paragraaf 2.2.2) en initiële zoetzout verdeling (paragraaf 2.2.3) beter zichtbaar (Figuur 2.22).

29 van 58

Veranderingsrapportage en plausibiliteitstoets LHM zoet-zout 4.1
11206798-013-BGS-0001, 21 september 2021

a) modellaag 9 (freatisch)

b) modellaag 9 (freatisch)

Figuur 2.21 Stationaire freatische grondwaterstand voor LHM zoet-zout 4.1 in mNAP (a) en het verschil in
freatische grondwaterstand tussen LHM zoet-zout 4.1 – LHM zoet-zout 4.0 in m (b) voor modellaag 9. Bij
blauwe kleuren kent LHM zoet-zout 4.1 een hogere grondwaterstand.
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a) modellaag 11 (WVP1)

b) modellaag 11 (WVP1)

c) modellaag 23 (WVP3)

d) modellaag 23 (WVP3)
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e) modellaag 35 (WVP5)

f) modellaag 35 (WVP5)

g) modellaag 37 (WVP7)

h) modellaag 37 (WVP7)

Figuur 2.22 Stationaire stijghoogte voor LHM zoet-zout 4.1 in mNAP (links) en het verschil in stijghoogte tussen
LHM zoet-zout 4.1 – LHM zoet-zout 4.0 in m, voor modellagen 11 (a, b), 23 (c, d), 35 (e, f), en 37 (g, h)
(corresponderend tot het 1ste, 3de, 5de en 7de watervoerende pakket, respectievelijk). Bij blauwe kleuren kent
LHM zoet-zout 4.1 een hogere grondwaterstand.

De verandering in stijghoogten heeft een effect op de verticale snelheden, hier gevisualiseerd
als de kwelflux over modellagen 10 en 15 (Figuur 2.23). Effecten zijn met name zichtbaar
rondom de westkust, Waddengebied en IJsselmeerregio (inclusief de Flevopolder en
Noordoostpolder). De grote verschillen rondom de westkust en Waddeneilanden zijn te
verklaren door de gecombineerde aanpassingen aan de offshore hydraulische weerstand en
initiële zoet-zout verdeling. De verschillen rondom het IJsselmeergebied zijn dan weer te
verklaren door de gecombineerde effecten aan de deklaagweerstand en initiële zoet-zout
verdeling.
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a) modellaag 10

b) modellaag 10

c) modellaag 15

d) modellaag 15

Figuur 2.23 Verticale flux voor LHM zoet-zout 4.1 in mm/d (links) en het verschil in absolute verticale flux in
mm/d (rechts: LHM zoet-zout 4.1 – LHM zoet-zout 4.0 in mm/d), voor modellaag 10 (a, b) en 15 (c, d).

Figuur 2.24 geeft de berekende waterbalans voor LHM zoet-zout 4.1 en 4.0, gesommeerd over
Nederland. In LHM zoet-zout 4.1 is een groot deel van de conductance van het
oppervlaktewatersysteem verplaatst naar de DRN randvoorwaarde om de in LHM toegepaste
infiltratiefactor te simuleren (zie paragraaf 2.2.4.3). In het rechter figuur zijn daarom de RIV en
DRN termen bij elkaar opgeteld, om een zuiverdere vergelijking te maken tussen de
waterbalans van de twee modellen. De waterbalans is voor beide modellen redelijk
vergelijkbaar. De opgelegde grondwateraanvulling is lager in LHM zoet-zout 4.1 dan in 4.0, wat
tot uiting komt in een lagere flux naar het oppervlaktewater- en drainagesysteem. De
grondwateraanvulling in de twee modellen is gebaseerd op respectievelijk LHM 4.1 en 4.0, en
voor net verschillende langjarig doorgerekende perioden.
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Figuur 2.24 De over Nederland gesommeerde gemodelleerde waterbalans voor LHM zoet-zout 4.1 en LHM
zoet-zout 4.0. In het rechter figuur zijn de RIV en DRN termen bij elkaar opgeteld (zie tekst voor toelichting).
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3

Onderhoud software

3.1

Scripts LHM zoet-zout
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de scripts die zijn aangepast tussen oplevering
van LHM zoet-zout 4.0 en 4.1.

34 van 58

Script

Aanpassing

Snakefile

Aansturing onderstaande aanpassingen. Nieuwe rule voor
recharge berekening, LHMzoet berekening, dt-correctie

config/runfile_lhmfresh_steadystate.template

Nieuw, template voor standaard runnen LHMzoet berekening
ter verificatie LHMzoet-zout

src/1-prepare/adaptations.py

Correcties aan randvoorwaarden die vooraf berekening
mogelijk zijn naar vooraf berekening verplaatst.

src/1-prepare/basbtn.py

Correctie foutieve stijghoogte randvoorwaarde Limburg,
paden uit Snakefile

src/1-prepare/bnd.py

Paden uit Snakefile

src/1-prepare/boils.py

Paden uit Snakefile

src/1-prepare/collect_metasawp_data.py

Nieuw, nodig voor aanmaken recharge op basis van
LHMzoet berekening

src/1-prepare/correct_3dsalinity.py

Nieuw, script voor correctie onrealistische inversies in zoetzoutverdeling

src/1-prepare/drainage.py

Paden uit Snakefile, aansluiten op nieuw script
prior_adaptations

src/1-prepare/ghb.py

Paden uit Snakefile, aansluiten op nieuw script
prior_adaptations

src/1-prepare/is_water.py

Paden uit Snakefile

src/1-prepare/layermodel.py

Offshore lagenindeling op basis van LHMzoet. Aanpassing
toekenning ondiepe hydraulische weerstand aan modellaag
10 conform onshore. 'Offshore' op basis invoer GHB uit
LHMzoet

src/1-prepare/lpf.py

Paden uit Snakefile

src/1-prepare/prior_adaptations.py

Verplaatsing aanpassingen naar voren in modelbouw (ipv
adaptation.py). Pas randvoorwaarden (ghb, riv, drn) aan
wanneer grote fluxen in een cel te verwachten zijn.

src/1-prepare/recharge.py

Bepaal recharge conform LHM methode.
groundwater_recharge = qinf + tact + ebs, corrigeer voor
MSW areaal per cel

src/1-prepare/river.py

Aanpassing omgang met infiltratiefactor. In v4.0 werd
conductance bepaald obv stationaire berekening, hetzij
conductance, hetzij inffactor*conductance als infiltratie. In
v4.1 additioneel drainagesysteem om inffactor te simuleren.
Verder harde toekenning rivers in modellaag 2 (riv_h) aan
LHM zoet-zout modellagen 11-15. In v4.0 op basis
diepteligging bodem.

src/1-prepare/sconc.py

Paden uit Snakefile

src/1-prepare/template.py

Paden uit Snakefile
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3.2

src/1-prepare/wel.py

Aanpassing inleesroutine om mogelijk onjuiste toewijzing
debietkolom te voorkomen. Check ingebouwd op afwijking
totaaldebiet wells voor en na procedure, mag max minder
dan 0.35%

src/2-build/build_model.py

Paden uit Snakefile, aansluiten op dubbele riversystemen
(riv+drn)

src/3-model/run_lhm_fresh.py

Nieuw, script om consistente verificatieberekening met LHM
uit te voeren

src/4analyze/calculate_LHM_fresh_concentration.
py

Nieuw, berekenen van concentratie veld voor toepassing in
VDF package in LHM zoet

src/4-analyze/calculate_dt.py

Nieuw, berekenen van limiterende tijdstapgrootte op basis
van LHMzoetzout berekening, voor aanpassing laagdikten of
randvoorwaarden

src/4-analyze/dt_as_ipf.py

Detailanalyse van limiterende tijdstapgrootte

src/4-analyze/figures_plausilibitymemo.py

Nieuw, aanmaken figuren voor nadere plausibililiteitsanalyse
(Delsman, 2020)

src/4-analyze/head_comparison_maps.py

Kleine esthetische aanpassingen

src/4-analyze/saltload_polderK.py

Nieuw, specifiek voor validatie LHM (HKV, Acaciawater,
2021)

src/4-analyze/seepage_comparison.py

Kleine esthetische aanpassingen

src/4-analyze/what_has_changed.py

Nieuw, script dat analyseert wat er tussen twee versies aan
invoerbestanden is gewijzigd

src/5visualize/create_3dfig_3dinterpolation_uncert
aintyrange.py

Nieuw, maken 3D figuren onzekerheid chlorideverdeling

src/5visualize/create_crosssections_3dinterpolati
on_uncertainty.py

Nieuw, visualiseren doorsneden chloride inclusief
onzekerheid verdeling

src/5visualize/create_video_crosssections_results
.py

Toevoegen mogelijkheid visualiseren stromingspatroon in
doorsnede

src/5-visualize/nhi_dataportal.py

Nieuw, aanmaak datafiles voor visualisatie in NHI
dataportaal

NHI-LHM server en rekentijden
Alle berekeningen met LHM zoet-zout 4.1 zijn uitgevoerd op de recent gerealiseerde NHILHM server. Berekeningen zijn uitgevoerd met 24 cores, om genoeg processors over te laten
voor gelijktijdig ander gebruik van de server. Rekentijd bedraagt ongeveer 75 minuten per
rekenjaar, of ruim 5 dagen voor een 100-jarige modelberekening. Het geheugengebruik is
33,4 GB.
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4

Plausibiliteitstoets

4.1

Inleiding
De uitgevoerde plausibiliteitstoets bestaat uit drie verschillende onderdelen:
1. Vergelijking LHM zoet-zout met LHM 4.1
In deze vergelijking wordt LHM zoet-zout vergeleken met het LHM model waarop LHM
zoet-zout is gebaseerd. Deze vergelijking dient om aan te tonen dat de parameters en
randvoorwaarden uit LHM goed zijn overgenomen, en laat conceptuele verschillen
tussen beide modellen zien.
2. Toetsing stijghoogte, kwelflux en zoutvracht aan meetgegevens
Deze toetsing is afgeleid van de plausibiliteitstoets zoals deze wordt uitgevoerd op
majeure LHM versies. De modelresultaten van LHM zoet-zout worden hierbij
vergeleken met meetgegevens van stijghoogte, kwelflux en zoutvracht. Als doel is
hierbij gesteld dat LHM zoet-zout gelijk moet presteren aan LHM. De procedure van de
hier uitgevoerde toetsing is nog niet geheel gelijk getrokken aan de recent uitgevoerde
validatie van LHM 4.1 (HKV et al., 2021a). Waar mogelijk is vergeleken met deze
validatie, anders is teruggevallen op de toetsing van NHI 3.0 (Hoogewoud et al., 2013).
3. Analyse verplaatsing zoet-zout verdeling
In een zoet-zout grondwatermodel is de zoet-zoutverdeling een beginrandvoorwaarde
die door middel van dichtheidsverschillen de stroming beïnvloedt. Wanneer de zoetzoutverdeling niet in evenwicht is met het berekende stromingsbeeld wordt dit zichtbaar
in de verplaatsing van de zoet-zoutverdeling. Snelle verplaatsingen kunnen hierbij
duiden op locaties waar de initiële zoet-zoutverdeling (resultaat van de 3D interpolatie)
op basis van het stromingsbeeld niet klopt, of juist het berekende stromingspatroon
foutief is.
Anders dan in (Delsman et al., 2020) is geen scenarioberekening gedaan met
zeespiegelstijging en klimaatverandering. Een dergelijke berekening wordt uitgevoerd in het
kader van Kennisprogramma Zeespiegelstijging, de plausibiliteit hiervan wordt in dat kader
beoordeeld.

4.2

Vergelijking LHM zoet-zout met LHM 4.1
Als eerste plausibiliteitstoets is het LHM zoet-zout vergeleken met een vergelijkbare stationaire
berekening met LHM 4.1. In deze LHM versie is de in (Delsman et al., 2020) ontwikkelde
dichtheidscorrectie nog niet toegepast.
Het beeld tussen beide modellen komt goed overeen. Het algehele patroon van de freatische
grondwaterstand is vergelijkbaar, de verschillen zijn grotendeels kleiner dan 5 cm (Figuur 4.1).
In LHM zoet-zout 4.0 aanwezige verschillen ten gevolge van het niet kunnen toepassen van
een infiltratiefactor in iMOD-WQ zijn grotendeels verdwenen. De grotere verschillen die
optreden zijn grotendeels verklaarbaar. Verschillen rond de stuwwallen worden verklaard
doordat in LHM zoet-zout geen horizontale anisotropie is opgenomen, waarmee in LHM de
invloed van scheef gestelde kleischotten in de stuwwallen wordt gemodelleerd (ANI package).
Dit verklaart de verschillen rond de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug, de Hondsrug en
verschillende kleinere stuwwallen ([1] in Figuur 4.1). Ook is de langs de Peelrandbreuk en de
Feldbissbreuk optredende hydraulische weerstand niet expliciet opgenomen in LHM zoet-zout,
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waar deze in LHM wel expliciet wordt gemodelleerd (HFB package). Dit verklaart de verschillen
rond beide breuksystemen ([2] in Figuur 4.1, geprononceerder op grotere diepte (Figuur 4.2)).
iMOD-WQ kent geen ANI of HFB package; het niet meenemen hiervan wordt aanvaardbaar
geacht omdat het gebieden betreft buiten de verzilte kustgebieden waar LHM zoet-zout zich
primair op richt (Delsman et al., 2020).

3

1
3

3
3

3
4
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1

1

5
4
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2
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3

Figuur 4.1 Verschil LHM 4.1 modellaag 1 – LHM zoet-zout in m. Bij blauwe kleuren kent LHM zoet-zout een
hogere grondwaterstand. De cijfers verwijzen naar de bespreking in de tekst.

De modellering van grondwaterstroming in de ondergrond verschilt tussen de LHM benadering
(quasi-3D, geen horizontale stroming mogelijk in scheidende lagen, geen verticale
hydraulische weerstand in watervoerende pakketten) en LHM zoet-zout (volledig 3D, wel
horizontale stroming in scheidende lagen en verticale hydraulische weerstand in
watervoerende pakketten mogelijk). Dit verklaart verschillen tussen LHM en LHM zoet-zout in
de hogere delen (duingebieden, hogere zandgronden, Zuid-Limburg) van Nederland [3]. Bij de
stijghoogterandvoorwaarde die de invloed van de bruinkoolwinningen in Duitsland
verdisconteert, is in LHM een foutieve waarde aanwezig die in LHM zoet-zout is hersteld. Deze
zorgt in dit gebied ook voor verschillen in de stijghoogte.
Voor enkele grotere waterlopen kent LHM geen dikte van het watervoerende pakket. Dit is in
LHM zoet-zout niet mogelijk. In de lagenmodel-procedure wordt aan deze cellen daarom wel
een dikte toegekend, met kleine stijghoogteverschillen tot gevolg [4].
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Grote grondwatersnelheden leiden in een transportmodel tot lange rekentijden. Om grote
snelheden te voorkomen wordt in LHM zoet-zout van grondwateronttrekkingen bepaald of deze
de rekentijd sterk doen toenemen. Deze grondwateronttrekkingen worden vervolgens
automatisch verdeeld over meerdere modelcellen, waardoor grondwatersnelheden beperkt
worden. Dit leidt ter plaatse van de onttrekking tot een stijghoogteverschil met LHM, dat zich
soms vertaald in een verschil in grondwaterstand. Dit is voor bijvoorbeeld de DSM onttrekking
in Delft, en oeverwinningen van Oasen langs de Lek zichtbaar in Figuur 4.1 [5].
Naast deze verschillen treden zoals verwacht ook verschillen op doordat in LHM zoet-zout de
dichtheidsverschillen van het grondwater mee worden gemodelleerd. Dit veroorzaakt
bijvoorbeeld ook de stijghoogteverschillen in het IJsselmeer. Deze verschillen zijn
geprononceerder in de diepere modellagen waar het grondwatersysteem zouter is (Figuur 4.2).
De stijghoogten in Figuur 4.2 zijn uitgedrukt als zogenaamde ‘point water head’, de hoogte tot
waar grondwater van de geldende dichtheid onder invloed van de geldende druk omhoog komt
in een peilbuis (zie ook Post et al., (2007) voor een uitgebreide beschrijving van de
verschillende manieren om stijghoogte uit te drukken bij variërende dichtheid). Zouter water
kent een hogere dichtheid, en komt bij een gelijke druk minder hoog in een peilbuis dan zoet
water (point water head is lager). Dit verschil wordt groter naarmate de waterkolom in een
peilbuis groter wordt en kan oplopen tot meters op honderd meter diepte.
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a) LHM modellaag 1

b) LHM modellaag 1

c) LHM modellaag 2

d) LHM modellaag 2
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e) LHM modellaag 4

f) LHM modellaag 4

g) LHM modellaag 6

h) LHM modellaag 6

i) LHM modellaag 8

j) LHM modellaag 8

Figuur 4.2 Stijghoogte (‘point water head’) LHM zoet-zout (m NAP) (links) en het verschil in stijghoogte (m)
(rechts: LHM 4.1 – LHM zoet-zout 4.1) voor modellaag (laagnummering LHM) 1 (a, b), 2 (c, d), 4 (e, f), 6 (g, h)
en 8 (i, j). Bij blauwe kleuren kent LHM zoet-zout een hogere grondwaterstand of stijghoogte. De stijghoogte
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van LHM zoet-zout is in deze figuren uitgedrukt als ‘point water head’, de hoogte tot waarin water met de
plaatselijk geldende dichtheid omhoog komt in een peilbuis. Zouter water, met een hogere dichtheid, komt bij
gelijke druk minder hoog in een peilbuis dan zoet water. Dit veroorzaakt de lagere LHM zoet-zout stijghoogte
in de kustregio in de diepere lagen (rode kleuren).

a)

b)

c)

Figuur 4.3 a) Kwelflux in mm/d voor LHM zoet-zout 4.1. b) Verschil kwelflux LHM 4.1 – LHM zoet-zout in mm/d.
Bij blauwe kleuren kent LHM zoet-zout een grotere kwelflux. c) Relatief verschil in kwelflux ten opzichte van de
LHM 4.1 kwelflux (%). Kwelverschillen kleiner dan 0.05 mm/d zijn uit deze kaart weggelaten.

De verschillen in grondwaterstand en stijghoogte in LHM 4.1 modellagen 1 en 2 leiden tot een
verschil in kwelflux (Figuur 4.3, b en c)). In Figuur 4.3 wordt alleen de kwel weergegeven
(opwaartse stroming, geen wegzijging), en is voor zowel LHM 4.1 als LHM zoet-zout de
bijdrage van wellen meegenomen als onderdeel van de kwelflux. Het verschil in kwelflux is het
grootste waar ook de verschillen in grondwaterstand en stijghoogte het grootste zijn
(kuststrook, Waddengebied, IJsselmeer, en randen Veluwe).
Figuur 4.4 geeft de berekende waterbalans voor LHM 4.1 en LHM zoet-zout, gesommeerd over
Nederland. In LHM zoet-zout 4.1 is een groot deel van de conductance van het
oppervlaktewatersysteem verplaatst naar de DRN randvoorwaarde om de infiltratiefactor te
simuleren (zie paragraaf 2.2.4.3). In het rechter figuur zijn daarom de RIV en DRN termen bij
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elkaar opgeteld, om een zuiverdere vergelijking te maken tussen de twee modellen. De
waterbalans is voor beide modellen goed vergelijkbaar. De grondwateraanvulling en
onttrekkingen komen exact overeen, deze randvoorwaarden zijn hiermee goed in LHM zoetzout overgenomen. De beperkte verschillen in RIV (rivieren) en DRN (drainage) komen door
de eerder beschreven conceptuele verschillen tussen LHM 4.1 en LHM zoet-zout 4.1 en
berekende verschillen in grondwaterstanden.

Figuur 4.4 De over Nederland gesommeerde gemodelleerde waterbalans voor LHM zoet-zout 4.1 en LHM
4.1. In het rechter figuur zijn de RIV en DRN termen bij elkaar opgeteld (zie tekst voor toelichting).

4.3

Toetsing stijghoogte, kwelflux en zoutvracht aan meetgegevens

4.3.1

Inleiding
Voor de beoordeling van de kwaliteit van het LHM zoet-zout is een plausibiliteitstoets
uitgevoerd op (1) de berekende grondwaterstanden / stijghoogten, (2) de kwelflux / zoutvracht,
en (3) de chlorideverdeling. Hierbij is plausibiliteit als volgt gedefinieerd (Delsman et al., 2020):
Het model functioneert zodanig, dat: (1) verschillen tussen metingen en modelresultaten
verklaard kunnen worden uit de gehanteerde modelparameters of meetfouten, (2) de respons
van het model op opgelegde veranderingen van randvoorwaarden op basis van de fysica te
verklaren is.
Plausibiliteit betekent dus geen perfecte overeenkomst met metingen, maar een transparant
model met plausibele resultaten (conform bovenstaande definitie) op nationale schaal.
Voor de Toolbox NHI zoet-zout zijn criteria opgesteld, die zijn gebruikt als kwantitatieve maat
voor de plausibiliteit van het LHM zoet-zout. Deze criteria zijn opgenomen bijlage A van
Delsman et al. (2020).

4.3.2
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Toetsing berekende grondwaterstanden en stijghoogten
Voor de toetsing van de berekende stationaire grondwaterstanden en stijghoogten is dezelfde
procedure gevolgd als voor LHM zoet-zout 4.0 (Delsman et al., 2020). Dit betekent dat de
procedure enigszins afwijkt van de validatie zoals deze recent is uitgevoerd voor het LHM (HKV
et al., 2021a). HKV et al. (2021) gebruiken een geactualiseerde set stijghoogtemetingen, en
deze worden anders toegekend aan modellagen. HKV et al. (2021) kijken namelijk naar
aanwezige hydraulische weerstand om watervoerende pakketten te onderscheiden, waar de
eerder uitgevoerde toetsing (Hoogewoud et al., 2013) – waar de toetsing van LHM zoet-zout
op is gebaseerd – uitgaat van de LHM modellagen. De resultaten van HKV et al. (2021) kunnen
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daarom niet direct worden vergeleken met de hier gepresenteerde toetsing. Aanbevolen wordt
deze toetsing voor toekomstige versies gelijk te trekken.
Het resultaat van de toetsing van de grondwaterstanden en stijghoogten is weergegeven in
respectievelijk Tabel 4.1 en Tabel 4.3. Voor de freatische laag zijn LHM 4.1 en NHI 3.0 getoetst
op GxG’s en niet op stationaire grondwaterstanden; deze resultaten worden gegeven in Tabel
4.2. Het toetsingsresultaten van beide modellen komt sterk overeen, en is van dezelfde
ordegrootte als het toetsingsresultaat van LHM zoet-zout 4.1. De berekende afwijkingen in
stijghoogten, en de percentages van de metingen die voldoen aan de criteria tonen een
verbetering t.o.v. het eerdere LHM zoet-zout 4.0. De resultaten komen sterk overeen met de
laatste uitgebreidere toets van LHM (NHI 3.0, zie Hoogewoud et al. (2013)). Let op dat de
resultaten voor de modellagen niet direct te vergelijken zijn, omdat de modellaagindeling voor
beide modellen verschilt. De validatie van LHM 4.1 is uitgevoerd per watervoerend pakket en
niet per modellaag, deze getallen zijn daarom niet direct te vergelijken. De ordegrootte van
afwijking komt evenwel overeen.
Tabel 4.1 Statistieken van de residuen van de gemiddelde grondwaterstanden. Bij groene kleuren voldoet
LHM zoet-zout 4.1 aan de gestelde criteria, bij geel niet. Bij geen kleur zijn er geen meetgegevens
beschikbaar om mee te vergelijken. De procedure om modellagen te vergelijken is anders voor de recente
validatie van LHM 4.1, deze getallen kunnen daarom niet direct vergeleken worden (HKV et al., 2021b).

Modellaag

Mediaan
[m]

Gemiddelde
[m]

Std.
Afwijking
[m]

Voldoet
[%]

LHM zz
4.0
voldeed
[%]

Laag 1- peilbeheerst

0.047

-0.145

0.944

59

56

Laag 1- vrij afwaterend

0.059

-0.443

3.581

74

67

-0.694

-3.088

5.764

51

49

Laag 1- sterk hellend

Tabel 4.2 Toetsingsresultaten GHG en GLG voor LHM 4.1 (HKV et al., 2021b) en NHI 3.0 (Hoogewoud et al.,
2013).
Indicator

Voldoet (LHM 4.1) (%)

Voldoet (NHI 3.0) (%)

GHG

54

51

GLG

67

66

Tabel 4.3 Statistieken van de residuen van de gemiddelde stijghoogten. Bij groene kleuren voldoet LHM zoetzout 4.1 aan de gestelde criteria, bij geel niet. Bij geen kleur zijn er geen meetgegevens beschikbaar om mee
te vergelijken. De procedure om modellagen te vergelijken is anders voor de recente validatie van LHM 4.1,
deze getallen kunnen daarom niet direct vergeleken worden (HKV et al., 2021b).
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Modellaag

Mediaan
[m]

Gemiddelde
[m]

Std.
Afwijking
[m]

Voldoet
[%]

LHM
zoetzout 4.0
voldeed
[%]

NHI 3.0
voldeed
[%]

Laag 2

0.053

-0.376

2.41

68

62

72

Laag 3

0.096

-0.026

1.333

86

65

89

Laag 4

0.13

0.269

0.921

83

83

89

Laag 5

0.16

0.278

1.137

84

82

90

Laag 6

0.097

0.076

1.643

72

81

72

Laag 7

0.231

0.546

1.497

74

69

78
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LHM
4.1
voldoet
[%]

78%

80%

4.3.3

Toetsing berekende kwelfluxen en zoutvrachten
Voor enkele polders zijn de gemeten, geschatte of berekende kwelflux en zoutvrachten uit
eerdere studies vergeleken met de uitkomsten van LHM zoet-zout 4.1. De onderliggende
gegevens worden gegeven in Delsman et al. (2020). Hierbij betreft het de volgende polders of
‘waterbalansgebieden’: Haarlemmermeerpolder, polder de Noordplas, Peilvak 9 in de
Haarlemmermeerpolder, Polder K in de Schermer, en de Wieringermeerpolder. In
onderstaande tabellen wordt alleen het resultaat van LHM zoet-zout en het
plausibiliteitsoordeel (waar mogelijk uitgesplitst) gegeven. De kwel en zoutvracht zijn hiervoor
genomen van LHM zoet-zout na een inspeeltijd van 20 jaar.
Tabel 4.4 Berekende diffuse kwelflux, kwelflux via wellen en totale kwelflux (mm/d) in de waterbalansgebieden.
De waardes tussen de haakjes zijn de berekeningsresultaten van LHM zoet-zout 4.0 (Delsman et al., 2020).
Waterbalansgebieden

Kwel - diffuus

Kwel - wellen

Kwel - totaal

Haarlemmermeerpolder

0.32 (0.35)

0.36 (0.36)

0.68 (0.70)

Polder Noordplas

0.24 (0.25)

0.31 (0.28)

0.55 (0.53)

Peilvak 9 HMM

0.32 (0.35)

0.29 (0.27)

0.62 (0.62)

Polder K Schermer

0.33

0.14

0.47

Wieringermeerpolder

1.13

0.0

1.13

Tabel 4.5 Toetsingsresultaat kwelflux voor waterbalansgebieden.
Waterbalansgebied

Aantal
referenties

Referentie
kwelflux

LHM zoetzout 4.0

LHM zoetzout 4.1

Haarlemmermeer

>2

0.39 – 0.79

0.7

0.68

Noordplas

1

0.85

0.53

0.55

Peilvak 9 HMM

1

0.45

0.62

0.62

* Voor Polder K Schermer en Wieringermeerpolder zijn geen aparte kwelgegevens beschikbaar.

Met uitzondering van de zoutvracht bij Polder de Noordplas en Peilvak 9 in de
Haarlemmermeerpolder voldoet LHM zoet-zout 4.1 aan de toetsingscriteria voor zoutvrachten
(Tabel 4.7). In beide waterbalansgebieden wordt de zoutvracht in het model onderschat. Ten
opzichte van LHM zoet-zout 4.0 zijn de zoutvrachten iets afgenomen. Voor zowel de Noordplas
als Peilvak 9 HHM, waarvoor deze uitsplitsing op basis van metingen beschikbaar is, geldt dat
met name de zoutvracht via wellen wordt onderschat door LHM zoet-zout. In de
plausibiliteitsanalyse van LHM zoet-zout 4.1 is conform Acacia Water et al., (2021) en
Hoogewoud et al. (2013) Polder K binnen de Schermer, in plaats van de volledige polder
Schermer getoetst.
Tabel 4.6 Diffuse zoutvracht, zoutvracht via wellen en totale zoutvracht (ton/j) in de waterbalansgebieden. De
waardes tussen de haakjes zijn de toetsingsresultaten van LHM zoet-zout 4.0 (Delsman et al., 2020)
Waterbalansgebied
Haarlemmermeerpolder
Polder Noordplas
Peilvak 9 HMM
Polder K Schermer*
Wieringermeerpolder

Zoutvracht - diffuus

Zoutvracht - wellen

Zoutvracht - totaal

27171 (32641)

28526 (26106)

55696 (58747)

923 (1577)

1381 (1294)

2303 (2871)

382 (557)

771 (707)

1153 (1263)

1973

499

2472

226498 (265509)

0 (0)

226498 (265509)

* In de toetsing van LHM zoet-zout 4.0 was de gehele polder Schermer genomen, in plaats van alleen polder K. De
getallen zijn daarom niet vergelijkbaar.
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Tabel 4.7 Toetsingsresultaat zoutvracht voor waterbalansgebieden.
Waterbalansgebied

Aantal
referenties

Referentie
zoutvracht

LHM zoetzout 4.0

LHM 4.1
(Acacia Water
et al., 2021)

LHM zoetzout 4.1

Haarlemmermeer

>2

34000 – 75800

58747

49515

55696

Noordplas

1

11600

2871

2234

2303

Peilvak 9 HMM

1

5500 - 6681

1263

Polder K Schermer*

1

911

Wieringermeerpolder

1

369127

265509

1153
1794

2472

222913

226498

* In de toetsing van LHM zoet-zout 4.0 was de gehele polder Schermer genomen, in plaats van alleen polder K. De
getallen zijn daarom niet vergelijkbaar.

4.4

Analyse verplaatsing zoet-zout verdeling
In deze analyse is gekeken naar de verplaatsing van de zoet-zoutverdeling in de tijd. Relatief
snelle veranderingen in de chlorideverdeling kunnen hierbij indicatief zijn voor gebieden waar
de geïnterpoleerde chlorideverdeling niet strookt met de grondwaterstroming zoals deze
berekend wordt door LHM zoet-zout. Deze analyse is niet eenduidig. Zo is de geïnterpoleerde
chlorideverdeling door de interpolatie van gegevens over een langere periode niet
representatief voor een specifiek moment in de tijd. Het meest representatieve moment
verschilt daarbij ruimtelijk, doordat de tijdsopbouw van de metingen geografisch verschilt.
Snelle verschuivingen van de chlorideverdelingen komen daarnaast ook in werkelijkheid voor,
waar de chlorideverdeling door veranderingen in de landschapsontwikkeling niet in evenwicht
is met de geldende stromingsrichting.
Figuur 4.5 geeft de cumulatieve verandering in de volumes zoet, brak en zout grondwater voor
de autonome ontwikkeling in LHM zoet-zout 4.1 (links) en 4.0 (rechts). Resultaten van LHM
zoet-zout 4.1 zijn hierbij jaarlijks weggeschreven, in plaats van 5-jaarlijks zoals voor LHM zoetzout 4.0. De volumes zoet en brak grondwater laten hierbij een knikpunt zien. Na een snelle
afname van de hoeveelheid zoet grondwater, en toename van de hoeveelheid brak grondwater
buigen beide om naar een geleidelijke toe- respectievelijk afname. Dit knikpunt lijkt over het
hele model min of meer aan te geven waar het ‘inspelen’ van het model overgaat in de respons
van de gemodelleerde zoet-zout verdeling op de gemodelleerde autonome
grondwaterstroming. Voor verschillende locaties binnen het model zal dit knikpunt onder
invloed van lokale omstandigheden anders liggen. De vergelijking tussen beiden LHM zoetzout versies toont aan dat LHM zoet-zout 4.1 beter is ingespeeld, omdat de toename of afname
in volumes kleiner is.
Afgaande op Figuur 4.5 lijkt over het gehele model beschouwd een inspeeltijd van zo’n 20 jaar
aan te raden, waarin de geïnterpoleerde chlorideverdeling meer in ‘evenwicht’ komt met het
model. Voor verschillende locaties binnen het modelgebied en ook het beoogde doel verschilt
de gewenste inspeeltijd echter. In Zeeland zal door de hoge resolutie van het recente (2015)
FRESHEM resultaat bijvoorbeeld minder inspeeltijd nodig zijn dan elders in het land. In het
Fries-Groningse kustgebied zal voor het laten ontstaan van regenwaterlenzen, die door
interpolatie van meetpunten veelal niet kunnen worden onderscheiden, meer inspeeltijd nodig
zijn; los van het feit dat dunne regenwaterlenzen sowieso niet goed kunnen worden nagebootst
met een landsdekkend model. In het IJsselmeer is de initiële chlorideverdeling met name
gebaseerd op een meetcampagne in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw (Delsman, 2020).
Hier is wellicht een inspeeltijd van zo’n 40 jaar te verkiezen. Doordat de chlorideverdeling ook
in werkelijkheid niet in evenwicht is met het huidige stromingspatroon, is het (lang) laten
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inspelen van het model altijd een afweging. Door langer inspelen zal de situatie verbeteren
waar de initiële chlorideverdeling de huidige situatie minder goed beschrijft, maar verslechteren
waar de initiële chlorideverdeling de huidige situatie juist goed beschrijft. De huidige
chlorideverdeling reflecteert de Holocene landschapsontwikkeling, deze kan daarom niet door
een lange inspeeltijd met de huidige randvoorwaarden worden bereikt (Delsman et al., 2014).

Figuur 4.5 Landelijke cumulatieve groei in het volume zoet grondwater (boven), brak grondwater (midden) en
zout grondwater (onder) voor de autonome ontwikkeling in LHM zoet-zout 4.1 (links) en LHM zoet-zout 4.0
(rechts). Beide in miljard m3 /jr voor de (model)periode van 2005 - 2100. Let op het verschil in verticale as.

Figuur 4.6 geeft een beeld van de snelheid van de verandering van de zoet-zoutverdeling. De
veranderingen zijn beduidend kleiner dan voor LHM zoet-zout 4.0. Snelle verplaatsingen
kunnen het gevolg zijn van een plaatselijk foutieve geïnterpoleerde chlorideverdeling, een
lokaal verkeerd berekend stromingsbeeld, een daadwerkelijk optredend fenomeen of
combinaties van deze drie. De volgende gebieden vallen op:
•
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Gedurende de volledige modelperiode treedt vooral een verzoeting op van het
IJsselmeer / Markermeer. Dit is mogelijk te verklaren door de ontstaansgeschiedenis,
omdat het oppervlaktewater in dit gebied pas sinds 1930 zoet geworden is, en zoet
oppervlaktewater infiltreert in het grondwater. Door de verlaging van de
deklaagweerstand in het IJsselmeer en Markermeer kan het oppervlaktewater in grote
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•

•

•

delen van het IJsselmeer makkelijker infiltreren. Sterke verzoetingen zijn door de
correctie van de initiële chlorideverdeling sterk beperkt.
Binnen de provincie Flevoland – zowel de Flevopolder en Noordoostpolder – treden
relatief kleine veranderingen op in de zoet-zoutverdeling, in beide richtingen (Figuur
4.6). Door zowel de verhoging van de deklaagweerstand als de correctie van de initiële
chlorideverdeling zijn de veranderingen hier beduidend kleiner dan in LHM zoet-zout
4.0.
Sommige patronen in Noord-Holland zijn groter in reikwijdte en omvang (Figuur 4.6).
Onder meer centraal in de Wieringermeer neemt de oorspronkelijke hoeveelheid zoet
water sterk af, de chlorideverdeling is hier niet in evenwicht met de berekende kwelflux.
In Noord-Hollandse kuststrook is een relatief grote uitzakking van het 1, 3 en 5 g/L
grensvlak zien (Figuur 4.7). Dit komt echter in mindere mate terug in de (volume)
veranderingen van het volume zoet grondwater (Figuur 4.6). De initiële zoetzoutverdeling is ter plaatse van de duinen door helikoptermetingen vrij goed bekend,
de berekende verplaatsingen duiden dan ook eerder op verkeerde randvoorwaarden
en / of numerieke aspecten. Het grensvlak in de duinen bij Zandvoort komt dan weer
omhoog. Het verdient aanbeveling de duingebieden nader te onderzoeken en mogelijk
te verbeteren.
Overige veranderingen, zoals in de polders, zien er in grote lijnen plausibel uit. Voor
polders is bijvoorbeeld bekend dat de chlorideverdeling ook heden ten dage nog niet
in evenwicht is met de huidige randvoorwaarden.

Figuur 4.6 Groei in het totale volume aan zoet grondwater in m per jaar in 2020. Het volume is hierbij gedeeld
door de oppervlakte van een modelcel en de porositeit.
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Figuur 4.7 Berekende verplaatsing van het 1 g/L grensvlak in m per jaar in 2020.

4.5

Representatieve profielen
Figuur 4.8 geeft de ligging van de hieronder weergegeven representatieve profielen (paragraaf
4.5.1 t/m 4.5.5). Op het schaalniveau van de representatieve profielen zijn verschillen in de
chlorideverdeling klein tussen 2020 en 2100. Met name de diepe polders komen naar voren
als gebieden waar een duidelijke opwaartse stroming plaats vindt (profielen Den Haag –
Capelle aan de IJssel (Figuur 4.10), Zandvoort-Hilversum (Figuur 4.11) en Alkmaar –
IJsselmeer (Figuur 4.12)). Dit is naar verwachting. Zoetwatervoorraden onder de duinen lijken
niet altijd in evenwicht met de chlorideverdeling (met name Alkmaar – IJsselmeer (Figuur 4.12),
maar ook Walcheren – Brabantse Wal (Figuur 4.9)); meer onderzoek is nodig om de huidige
en toekomstige zoet-zoutverdeling onder de duingebieden beter te begrijpen. Ondanks dat de
initiële chlorideverdeling onder de Horstermeer (Zandvoort – Hilversum; Figuur 4.11) op
pragmatische wijze is gecorrigeerd voor interpolatieartefacten, wordt ook in LHM zoet-zout 4.1
de smalle brakke stroombaan naar de Horstermeer toe op lange termijn waarschijnlijk niet juist
gemodelleerd. Ook de gecorrigeerde chlorideverdeling matcht hier niet met het
grondwaterstromingspatroon. De correctie van de chlorideverdeling voorkomt wel het sterke
‘fingering-patroon’ dat in LHM zoet-zout 4.0 zichtbaar was onder het IJsselmeer (Alkmaar –
IJsselmeer; Figuur 4.12). In het Fries-Groningse kustgebied zijn door de langere inspeeltijd
regenwaterlenzen ontstaan (Harlingen – Alde Feanen, Figuur 4.13). Het is vooralsnog
onbekend hoe de berekening van de ondiepe respons van de zoet-zoutverdeling in LHM zoetzout zich verhoudt tot de werkelijkheid en de met TRANSOL berekende zoet-zoutverdeling in
het LHM. Dit verdient nader onderzoek.
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Figuur 4.8 Locatie representatieve profielen.
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Zeeland over Walcheren naar Brabantse Wal

z (m NAP)

z (m NAP)

4.5.1

lengte langs transect (m)
Figuur 4.9 Zoet-zoutverdeling in grondwater (chloride concentratie in g/L) over een transect van Westkapelle
t/m Hoogerheide (over Walcheren) voor 2000 (boven) en 2100 (onder). Aanwezige scheidende lagen zijn
gearceerd weergegeven. Ligging van de doorsneden is gegeven in Figuur 4.8,
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Zuid Holland over Delfland

z (m NAP)

z (m NAP)

4.5.2

lengte langs transect (m)
Figuur 4.10 Initiële zoet-zoutverdeling in grondwater (chloride concentratie in g/L) over transect van Den Haag
t/m Capelle aan den IJssel (over Delfland) voor 2000 (boven) en 2100 (onder). Aanwezige scheidende lagen
zijn gearceerd weergegeven. Ligging van de doorsneden is gegeven in Figuur 4.8,
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Zandvoort naar Hilversum

z (m NAP)

z (m NAP)

4.5.3

lengte langs transect (m)
Figuur 4.11 Initiële zoet-zoutverdeling in grondwater (chloride concentratie in g/L) over transect van Zandvoort
t/m Hilversum (Delsman et al., 2014) voor 2000 (boven) en 2100 (onder). Aanwezige scheidende lagen zijn
gearceerd weergegeven. Ligging van de doorsneden is gegeven in Figuur 4.8,
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Alkmaar naar Schermer naar IJsselmeer

z (m NAP)

z (m NAP)

4.5.4

lengte langs transect (m)
Figuur 4.12 Initiële zoet-zoutverdeling in grondwater (chloride concentratie in g/L) over transect van Alkmaar
t/m Harderwijk (over Edam, Markermeer) voor 2000 (boven) en 2100 (onder). Aanwezige scheidende lagen zijn
gearceerd weergegeven. Ligging van de doorsneden is gegeven in Figuur 4.8,
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Friesland bij Harlingen

z (m NAP)

z (m NAP)

4.5.5

lengte langs transect (m)
Figuur 4.13 Initiële zoet-zoutverdeling in grondwater (chloride concentratie in g/L) over transect van Harlingen
t/m Alde Feanen (Friesland) voor 2000 (boven) en 2100 (onder). Aanwezige scheidende lagen zijn gearceerd
weergegeven. Ligging van de doorsneden is gegeven in Figuur 4.8,
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5

Conclusies en aanbevelingen

5.1

LHM zoet-zout 4.1
Op basis van LHM 4.1 is een nieuwe versie van het LHM zoet-zout gerealiseerd, LHM zoetzout 4.1. Hiermee zijn de aanpassingen in LHM 4.1 verwerkt in de laatste versie van LHM zoetzout. Het gaat dan om:
• Aanwezige ondiepe hydraulische weerstand offshore
• Nieuwe karakterisatie van de deklaagweerstand in het IJsselmeergebied en correctie
van de deklaagweerstand in de Noordoost- en Flevopolder
• Kalibratie ondergrondmodel en drainageweerstanden
• Kleine verbeteringen, deels al aanwezig in LHM zoet-zout 4.0
Naast deze aanpassingen in LHM 4.1, zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd in LHM
zoet-zout 4.1:
• Correctie fysisch onrealistische interpolatie-artefacten in initiële chlorideverdeling
• Verbeterde parameterisatie infiltratiefactor waterlopen
• Verbeterde toekenning waterlopen hoofdwatersysteem aan deklaag of watervoerend
pakket.
Alle wijzingen zijn vastgelegd in de codebase van LHM zoet-zout:
https://gitlab.com/deltares/imod/nhi-fresh-salt
Berekeningen van het effect van zowel individuele wijzigingen als het totaal effect van alle
wijzigingen geven verwachte resultaten. De aanpassingen aan LHM zoet-zout zijn daarmee
goed uitgevoerd.

5.2

Plausibiliteit en toepassingsbereik
Er is een plausibiliteitstoets uitgevoerd op het gerealiseerde LHM zoet-zout 4.1, conform de
uitgevoerde plausibiliteitstoets voor LHM zoet-zout 4.0 (Delsman et al., 2020). Hierbij is het
LHM zoet-zout 4.1 vergeleken met LHM 4.1, zijn berekende stijghoogten, kwelfluxen en
zoutvrachten vergeleken met beschikbare metingen, en is de verplaatsing van de verdeling
van zoet en zout grondwater geanalyseerd. Anders dan in Delsman et al. (2020) is geen
scenarioberekening getoetst, aangezien duiding van een scenarioberekening voor het
Kennisprogramma Zeespiegelstijging later dit jaar plaats vindt.
In grote lijnen presteert LHM zoet-zout 4.1 zoals LHM zoet-zout 4.0. In de vergelijking met LHM
4.1 zijn de doorgevoerde aanpassingen zichtbaar in de parameterisatie van de infiltratiefactor,
waardoor de ondiepe grondwaterstand van beide modellen dichter bij elkaar ligt. Door
conceptuele verschillen (3D versus quasi-3D, anisotropie, breuken, en dichtheidsverschillen)
blijven er evenwel verklaarbare verschillen tussen beide modellen.
De toetsingsresultaten zijn vergelijkbaar met LHM zoet-zout 4.0. De vergelijking van
stijghoogten laat een kleine verbetering zien ten opzichte van metingen. Kwel en zoutvracht
laten kleine veranderingen zien, binnen de marge van de beperkt beschikbare
referentiegegevens. Snelle veranderingen in de chlorideverdeling zijn in LHM zoet-zout 4.1
beduidend kleiner dan in LHM zoet-zout 4.0. Sterke inspeeleffecten door interpolatieartefacten
zijn voor een belangrijk deel uit het model verwijderd. LHM zoet-zout 4.1 geeft hiermee
plausibelere resultaten dan LHM zoet-zout 4.0.

54 van 58

Veranderingsrapportage en plausibiliteitstoets LHM zoet-zout 4.1
11206798-013-BGS-0001, 21 september 2021

In Delsman (2020) is de plausibiliteit van het LHM zoet-zout nader geanalyseerd, specifiek met
het oog op toepassing van het LHM zoet-zout ten behoeve van het Kennisprogramma
Zeespiegelstijging. In Delsman (2020) werd aangeraden LHM zoet-zout te verbeteren op de
volgende punten: 1) deklaagweerstand IJsselmeergebied, en 2) offshore hydraulische
weerstand, 3) parameterisatie van LHM 4.1. In Delsman et al. (2020) is daarnaast aangegeven
dat interpolatieartefacten in de initiële zoet-zoutverdeling nog lang kunnen doorwerken in de
resultaten. Al deze punten zijn succesvol verwerkt in het huidige LHM zoet-zout 4.1. LHM zoetzout 4.1 is daarmee toepasbaar voor berekeningen op landelijke / bovenregionale schaal ten
behoeve van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging. Voor de duingebieden blijft LHM zoetzout niet toepasbaar zonder additionele analyses of kalibratie (zie ook aanbevelingen).

5.3

Aanbevelingen
•

•

•

•

•

•
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Aanbevolen wordt om de modelbouw procedures van het LHM en LHM zoet-zout (en
LWKM) verder te integreren, om de conversie van LHM naar LHM zoet-zout
eenvoudiger te laten verlopen.
Aanbevolen wordt om de ontwikkelde stationaire dichtheidscorrectie (Delsman et al.,
2020) standaard toe te passen in berekeningen met LHM. Hiervoor dient de
ontwikkelde dichtheidscorrectie te worden geoperationaliseerd voor de zogeheten
BCF-package, waar deze vooralsnog alleen voor de LPF-package beschikbaar is.
Aanbevolen wordt om de toetsingsprocedure te operationaliseren conform de validatie
LHM 4.1 (HKV et al., 2021a). HKV et al. (2021b) gebruiken een geactualiseerde set
stijghoogtemetingen, en deze worden anders toegekend aan modellagen dan in de
hier gevolgde procedure. HKV et al. (2021b) kijken namelijk naar aanwezige
hydraulische weerstand om watervoerende pakketten te onderscheiden, waar de
eerder uitgevoerde toetsing (Hoogewoud et al., 2013) – waar de toetsing van LHM
zoet-zout op is gebaseerd – uitgaat van de LHM modellagen. De resultaten van HKV
et al. (2021b) kunnen daarom niet direct worden vergeleken met de hier
gepresenteerde toetsing. Aanbevolen wordt deze toetsing voor toekomstige versies
gelijk te trekken.
Aanbevolen wordt om de toetsingsgegevens voor verzilting uit te breiden. Voor een
betere toetsingsprocedure zijn meetreeksen nodig van de al bestudeerde polders.
Door de datareeks uit te breiden naar andere gebieden zoals in ieder geval de
additionele polders in Acacia Water et al. (2021), kan een toekomstige versie beter
geanalyseerd worden. Naast de huidige toestand wordt hierbij idealiter ook gekeken
naar het verloop van de zoutvracht over de tijd.
Aanbevolen wordt om de duingebieden in met name Noord-Holland nader te
onderzoeken en mogelijk te verbeteren in een toekomstige versie. In Noord-Hollandse
kuststrook is een relatief grote uitzakking van het 1, 3 en 5 g/L grensvlak te zien (Figuur
4.7). Dit komt echter in mindere mate terug in de (volume) veranderingen van het
volume zoet grondwater (Figuur 4.6). De initiële zoet-zoutverdeling is ter plaatse van
de duinen door helikoptermetingen vrij goed bekend, de berekende verplaatsingen
duiden dan ook eerder op verkeerde randvoorwaarden en/of numerieke aspecten. De
respons van duingebieden op klimaatverandering en zeespiegelstijging is ook op
landelijke schaal belangrijk (denk aan de duurzaamheid van drinkwatervoorraden).
Hoewel lokale complexiteit in duinsystemen moeilijk in landsdekkende modellering kan
worden gevat, is de berekende geohydrologie in LHM zoet-zout met gerichte
parameteraanpassingen naar verwachting sterk te verbeteren.
Ook in Zeeland en Friesland zijn uitzakkingen van het zoet-zout grensvlak
waarneembaar, die nader onderzoek verdienen. Het is aanbevelen dit te combineren
met onderzoek naar hoe de berekening van de ondiepe zoet-zoutverdeling in LHM
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•

•

•

5.3.1
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zoet-zout zich verhoudt tot metingen en de berekening van de zoet-zoutverdeling in
de deklaag met behulp van TRANSOL in het LHM.
Aanbevolen wordt om ANI en HFB packages in te bouwen in iMOD-WQ, om de
horizontale anisotropie rondom kleischotten in stuwwallen en optredende hydraulische
weerstand in breuken goed mee te kunnen nemen.
Voor de lange termijn is een paleo-reconstructie van de ontwikkeling van de zoetzoutverdeling in het grondwater te adviseren, om zo ook beter de toekomst te kunnen
projecteren. De verwachting is dat dit een betere bepaling van grondwaterstroming en
hydraulische parameters oplevert, omdat grondwaterstroming en de zoetzoutverdeling op deze manier in volledige samenhang worden beschouwd.
Aanbevolen wordt om het proces rond geconstateerde verbeterpunten (zie volgende
paragraaf) beter te organiseren, en deze verbeterpunten bijvoorbeeld direct in het LHM
jira issue-beheersysteem op te nemen.

Geconstateerde verbeterpunten LHM
• Bij de stijghoogterandvoorwaarde die de invloed van de bruinkoolwinningen in
Duitsland verdisconteert, is in LHM 4.1 een nulwaarde aanwezig die in LHM zoet-zout
4.1 is hersteld. Deze zorgt in dit gebied ook voor verschillen in de stijghoogte. Er wordt
aanbevolen om deze fout te herstellen in een toekomstige LHM 4.2.
• De GHB randvoorwaarde dekt de Eems-Dollard niet volledig.
• Her en der zijn ‘putten’ aanwezig in de bovenkant van modellaag 1 van het LHM. Deze
zijn een enkele cel groot, en enkele meters diep. Het is niet bekend wat deze putten
veroorzaakt. De randvoorwaarden (drains, greppels) volgen deze putten niet, het
stijghoogtebeeld wordt er dan ook niet door beïnvloed.
• Op verschillende locaties zijn randvoorwaarden aanwezig die elkaar te sterk
beïnvloeden. Bijvoorbeeld een sterk infiltrerende RIV en sterk drainerende DRN in
eenzelfde modelcel. Deze worden nu in de LHM zoet-zout workflow verwijderd, beter
is het om dergelijke inconsistenties al in LHM te herstellen.
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