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Publicatie

Samenvatting
In het najaar van 2019 is een nieuwe release van het Landelijk Hydrologisch Model, de landelijke
toepassing van het NHI, opgeleverd. In de release is de schematisatie en parametrisatie van de
ondergrond gebaseerd op actuele informatie uit REGIS II en GeoTOP. Daarnaast is een koppeling
gemaakt tussen MetaSWAP en het gewasgroeimodel WOFOST, voor betere simulatie van de
gewasverdamping. In de release is verder gebruik gemaakt van de nieuwste softwareversies van
iMOD, inclusief een vernieuwde MetaSWAP-versie waarin de code meer robuust is gemaakt.
Daarnaast zijn diverse overige, kleinere wijzigingen doorgevoerd.
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Over Deltares
Deltares is een onafhankelijk kennisinstituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water
en ondergrond. Wereldwijd werken we aan slimme innovaties, oplossingen en toepassingen voor
mens, milieu en maatschappij. We richten ons voornamelijk op delta’s, kustregio’s en riviergebieden. Omdat het beheer van deze dichtbevolkte en kwetsbare gebieden complex is, werken
we nauw samen met overheden, ondernemingen, kennisinstellingen en universiteiten in binnenen buitenland. Ons motto is ‘Enabling Delta Life’.
Als toegepast kennisinstituut zijn we succesvol wanneer onze kennis wordt verzilverd in en voor
de samenleving. We stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onze kennis en adviezen, rekening
houdend met nieuwe wetenschappelijke inzichten, maar ook met de gevolgen die onze adviezen
hebben voor milieu en samenleving.
Al onze opdrachten en projecten leveren een bijdrage aan het verstevigen van de kennisbasis.
We kijken vanuit een lange termijn perspectief, naar bijdragen voor de oplossingen voor nu. Wij
hechten zeer aan openheid en transparantie. Die houding is onder meer terug te zien in het vrij
toegankelijk maken van de door Deltares ontwikkelde software en modellen. Open source werkt,
is onze vaste overtuiging. Deltares heeft ruim 800 medewerkers en is gevestigd in Delft en
Utrecht.
www.deltares.nl
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1

Inleiding
Jaarlijks wordt een nieuwe release opgeleverd van het Landelijk Hydrologisch Model, de landelijke
toepassing van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI). De laatste jaren heeft - naast
de analyse van de landelijke zoetwatervoorziening - het aanleveren van hydrologische
randvoorwaarden voor het landelijke waterkwaliteitsinstrumentarium (LWKM) centraal gestaan in
de releases.
Tijdens de ontwikkelingen van het waterkwaliteitsinstrumentarium is een aantal tekortkomingen
naar voren gekomen van het landelijke hydrologische model. Er is geconstateerd dat de
geohydrologische schematisering van de ondergrond opnieuw moet worden opgebouwd op basis
van consistente datasets, gebruik makend van recente informatie (REGIS II V2.2 en GeoTOP),
die voor grote delen van Nederland beschikbaar is. Dit is niet alleen nodig voor een consistente
opbouw van het waterkwantiteitsmodel en waterkwaliteitsmodel, maar ook voor verbeterde
simulatie van de grondwaterstanden. Daarnaast is dit nodig om te voldoen aan de verplichting in
de BRO om deze informatie te raadplegen; alleen met goede onderbouwing kan hiervan
afgeweken worden. Rijkswaterstaat WVL heeft opdracht gegeven om in 2019 een nieuwe versie
van het LHM op te leveren, waarin het ondergrondmodel (in MODFLOW) wordt geactualiseerd op
basis van REGIS II V2.2 en informatie over de ondiepe ondergrond uit GeoTOP. Daarbij wordt
waar mogelijk ook rekening gehouden met regionale bouwstenen voor de ondergrond. In
regionale modellen wordt namelijk soms onderbouwd afgeweken van de informatie die in de BRO
is opgenomen (Bos-Burgering et al, 2019). Vanwege de behoefte aan consistentie tussen
regionale en landelijke modeltoepassingen is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij deze
regionale ontwikkelingen en kan dus een verschil optreden met de BRO.
Naast verbetering van de informatie over de ondergrond is ook al enkele jaren verbetering van de
simulatie van verdamping nodig (Programma van Wensen NHI, 2015). Er zijn aanwijzingen dat de
verdamping op de zandgronden te hoog is, en dat het temporele verloop afwijkt van patronen
afgeleid van satellietinformatie (Caljé et al., 2013). Ook de berekeningen met LHM ten behoeve
van de waterkwaliteit bevestigen het beeld van de hoog gesimuleerde verdamping op de
zandgronden, met als gevolg te lage gesimuleerde grondwaterstanden en bijbehorende lage
afvoeren. Op basis van goede ervaringen met verbeterde simulatie van verdamping in pilots op de
hoge zandgronden binnen het kennisprogramma Lumbricus is besloten een koppeling te maken
met het gedetailleerde gewasmodel WOFOST.
Verder is in overleg met Rijkswaterstaat besloten een aantal issues voor beheer en onderhoud op
te pakken, onder meer in het oppervlaktewatersysteem. De wijzigingen in het grondwater zijn
doorgevoerd ten opzichte van LHM 3.4.0 en de wijzigingen in het oppervlaktewater ten opzichte
van LHM 3.6.0. Tussentijds is modelversie 3.5 opgeleverd, een speciale versie voor
waterkwaliteitsberekeningen waarbij ondergrondparameters op maat zijn aangepast op basis van
berekende afwijkingen van metingen. De ondergrond in LHM 4.0 is opnieuw opgebouwd en
daarom is besloten de wijzigingen in de vorige parameters los te laten en weer te beginnen met
basisinstellingen. De doorgevoerde wijzigingen in de ondergrond en de simulatie van gewassen
en overige wijzigingen tezamen leiden tot dusdanige veranderingen, dat is besloten om de
wijzigingen op te nemen in een nieuwe hoofdversie van het LHM; LHM versie 4.0.
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Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt de actualisatie van het lagenmodel in MODFLOW beschreven, hoofdstuk 3
beschrijft de wijzigingen in het topsysteem, hoofdstuk 4 gaat in op de actualisatie van het bodem,
water, plant, atmosfeer-systeem en hoofdstuk 5 beschrijft de actualisatie van het
oppervlaktewatersysteem. In hoofdstuk 6 worden wijzigingen in de software beschreven. Het
effect van de totale wijziging op de resultaten van het LHM ten opzichte van LHM 3.4 wordt
gerapporteerd in hoofdstuk 7. Hoofdstuk 8 sluit af met conclusies en aanbevelingen.
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2

Actualisatie van het grondwatermodel

2.1

Inleiding
Voor het grondwatermodel is een nieuwe schematisatie gemaakt. In MODFLOW zijn de volgende
aanpassingen doorgevoerd:
• Op basis van REGIS II V2.2, GeoTOP en aanvullende regionale informatie zijn twee versies
van een nieuw lagenmodel gemaakt: een detaillagenmodel in MODFLOW 6 en een
geaggregeerd lagenmodel in MODFLOW 2005 (zie paragraaf 2.3).
• Met het gedetailleerde lagenmodel zijn gevoeligheidsanalyses uitgevoerd (paragraaf 2.4),
om de uitgangspunten in het geaggregeerde lagenmodel te verbeteren.
• In het kader van beheer en onderhoud zijn diverse wijzigingen doorgevoerd, waaronder de
actualisatie van de onttrekkingen in Zuid-Nederland en het verwerken van een fout in de
peilen van de Maas in Zuid-Limburg (zie paragraaf 2.5). Issues die tijdens het gebruik van
het model worden ontdekt worden bijgehouden in een JIRA issues tracking systeem. Ten
behoeven van deze modelupdate zijn een aantal issues verwerkt in modelverbeteringen.
Samen met de actualisatie van het lagenmodel resulteert dit voor het MODFLOW-model in
het verwerken van de JIRA-issues genoemd in Tabel 2.1.
In de volgende paragraaf wordt eerst de werkwijze voor de actualisatie van het lagenmodel op
hoofdlijnen beschreven.
Tabel 2.1
Issue

NHI207
NHI210
NHI216
NHI225
NHI231
NHI232
NHI282
NHI459
NHI523
NHI177
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JIRA issues in MODFLOW waarvoor beheer en onderhoud is uitgevoerd
Beschrijving

Beschreven in

Leidt het tot

paragraaf

aanpassing?

2.3

Ja

2.3

Ja

2.3

Ja

Randvoorwaarden MODFLOW
Update lagenschematisatie
Limburg o.b.v. Ibrahym

2.3

Ja

2.3

Ja

Update grenzen Brabant – Limburg
Wadden eilanden toevoegen aan
LHM

2.3

Ja

2.3.3

Ja

Aanpassen TOP/BOT naar
aanleiding aanpassingen Brabant
model
Ondergrond Holterberg,
verwerking DTC (gestuwd
complex)
Bestanden topsysteem (kD, C,
laagdikte) aanpassen ten behoeve
van waterkwaliteit

Onttrekkingen in NHI

2.5.1

Ja / Nee

Bodemhoogte Maas (Maastricht)
Verschil in grondwaterstanden bij
de Maas bij herstart

2.5.2

Ja
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-

Nee

Toelichting

.

Onttrekkingen zijn
opnieuw toegekend.
Issue blijft ten dele.

Niet reproduceerbaar in
het nieuwe lagenmodel

2.2

Werkwijze lagenmodel op hoofdlijnen
De ondergrond in LHM is sinds 2010 geschematiseerd in 7 lagen op basis van op REGIS II V2.1.
Destijds is in samenwerking tussen de Geologische Dienst Nederland - TNO (TNO-GDN) en
Deltares de regionale schematisering regio voor regio doorlopen en zijn er keuzes gemaakt in de
schematisering en parametrisatie van de ondergrond. De afleiding van de schematisering is
geautomatiseerd (zie rapportage ondergrond in LHM 2.0 1). Voor de actualisatie van het
lagenmodel in LHM 4.0 wordt eerst hierop voortgebouwd, en stapsgewijs de schematisering van
de ondergrond verbeterd:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Actualisatie van het basismodel voor de ondergrond op basis van REGIS II V2.2: In een eerste
stap is een basismodel gecreëerd op basis van dezelfde uitgangspunten en keuzes die zijn
gemaakt voor de huidige laagindeling. Hiervoor is in samenwerking met TNO-GDN de indeling
in deelgebieden besproken, en een vertaalslag gemaakt van de indeling in REGIS II V2.2 lagen
in plaats van de REGIS II V2.1 lagen. Aanvankelijk is een 7-lagenmodel gemaakt. Deze stap is
gerapporteerd in de conceptrapportage LHM 4.0 (Janssen et al., maart 2019). Uit nadere
analyse is gebleken dat het hernieuwde REGIS II V2.2 beter ingedeeld kan worden in 8
modellagen, dit is gerapporteerd in voorliggende rapportage.
Inventarisatie informatie regionale toepassingen: Er is een inventarisatie gemaakt van
beschikbare informatie in regionale NHI-toepassingen, waarbij in het bijzonder is ingegaan op
de extra informatie die ten opzichte van REGIS is ingebracht. Het uitgangspunt hierbij is dat de
regionale modellen wel gebaseerd zijn op de actuele versie van REGIS, REGIS II V2.2. Er zijn
uiteindelijk 195 kaartlagen geïnventariseerd waarmee het REGIS model verbeterd is.
Updaten REGIS II V2.2 lagenmodel: Het REGIS II V2.2 lagenmodel is aangevuld en verbeterd
op basis van de extra aangeleverde gegevens. Hierbij is de extra aangeleverde informatie
gelinkt aan een REGIS eenheid waarbij aanpassingen zijn doorgevoerd op bovenkant,
onderkant en verticale en horizontale doorlatendheden. Dit resulteert in een consistent,
verbeterd REGIS lagenmodel.
Aanpassingen van de randvoorwaarden, de actieve cellen en de onttrekkingen: De
randvoorwaarden zijn geactualiseerd en samen met de actieve cellen en onttrekkingen passend
gemaakt bij het nieuwe lagenmodel.
Gevoeligheidsanalyse van het samenvoegen van lagen: Na eerste gevoeligheidsanalyses in
het voorjaar (Janssen, maart 2019) is met het gedetailleerde, geactualiseerde lagenmodel het
effect van het samenvoegen van lagen onderzocht, met behulp van MODFLOW 6. Deze
MODFLOW-versie biedt hiervoor verbeterde mogelijkheden ten opzichte van de huidige
MODFLOW-versie (MODFLOW 2005). Met het 129-lagenmodel zijn de effecten verkend van
het samenvoegen van de individuele lagen. Op basis van deze informatie is het 8 lagenmodel
verder aangescherpt, in overleg met de geologen bij TNO-GDN.
Implementatie geactualiseerde ondergrondmodel in LHM: De overige parameters
(onverzadigde zone, topsysteem, oppervlaktewater) uit LHM 3.4 zijn gecombineerd met het
geactualiseerde ondergrondmodel, en de verschillen in berekeningsresultaten met eerdere
LHM-versies zijn geanalyseerd. In een latere stap (zie hoofdstuk 7) zijn de effecten van de
gewijzigde ondergrondparameters samen met de overige wijzigingen in het LHM onderzocht.

In Figuur 2.1 is een schematisch overzicht gegeven van de verschillende stappen om van REGIS
II V2.2 te komen tot het 8 lagen model van het LHM. Aan de linkerkant is de informatie in de
uitgangssituatie weergegeven. In het midden een gedetailleerd landelijk lagenmodel van 129
lagen weergegeven, waarmee ook gevoeligheidsanalyses zijn uitgevoerd. De rechterkant geeft
weer op welke wijze het lagenmodel in samenwerking met TNO-GDN is gereduceerd tot een 8lagenmodel. Dit is gerealiseerd met CUS functie in iMOD, vervolgens is met SOLID functie in

——————————————
1
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iMOD de juiste parametrisatie toegekend. De resultaten hiervan leveren de invoer voor het 8lagenmodel in MODFLOW2005.

Figuur 2.1 Overzicht van de verschillende stappen om te komen tot het 8 lagenmodel van LHM.

2.3

Actualisatie van het lagenmodel

2.3.1

Actualisatie basismodel voor de ondergrond op basis van REGIS II V2.2
REGIS II V2.2 bestaat uit 125 hydrogeologische eenheden die in principe chronologisch geordend
zijn. Een uitzondering hierop is de Formatie van Kreftenheye. Deze bevindt zich chronologisch
gezien zowel boven de Formatie van Beegden, als onder de Eem Formatie. Deltares heeft dit
gemeld aan TNO-GDN. Om alle eenheden van REGIS II V2.2 eenduidig te kunnen verwerken, is
de Formatie van Kreftenheye m.b.t. iMOD gesplitst in eenheden die zich boven de Formatie van
Beegden of onder de Eem Formatie bevinden. Hierom bevat het NHI-Detaillagenmodel 4 extra
lagen. Opgemerkt dient te worden dat de Formatie van Beegden- en Eem Formatie niet op
identieke locaties voorkomen.
Elke hydrogeologische eenheid heeft een boven- en een ondergrens en horizontale en/of verticale
doorlatendheden (k-waarden in m/d). De bestanden zijn door TNO-GDN verrasterd op een
gridresolutie van 100 x 100 meter voor Nederland. Voor de verwerking in het LHM zijn alle
bestanden verschaald naar een 250 x 250 meter resolutie, hierbij zijn gemiddelde waarden
berekend voor de boven- en onderbegrenzingen en geometrische (natuurlijke logaritme) waarden
voor de doorlatendheden. Ter illustratie is hieronder één van de REGIS II V2.2 eenheden, OOz2,
weergegeven met de bijbehorende horizontale doorlatendheid (zie Figuur 2.2). Opgemerkt dient te
worden dat REGIS II V2.2 (net als voorgaande REGIS versies) geen parametrisatie heeft voor het
Holoceen en de gestuwde eenheden (DTc). Voor het Holoceen is informatie uit GeoTOP gebruikt,
voor de gestuwde eenheden (DTc) is de parametrisatie van LHM 3.4 gebruikt.
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Figuur 2.2 Voorbeeld van een REGIS II V2.2 laag: verbreiding en horizontale doorlatendheid van OOz2

Een geohydrologisch model wordt ingedeeld in watervoerende- en waterscheidende lagen. Het
huidige LHM bestaat uit 7 watervoerende en 6 waterscheidende lagen, terwijl REGIS II V2.2 uit
125 hydrogeologische eenheden bestaat. Een belangrijke stap in de modelbouw is dan ook het
‘mappen’ van de weerstandsbiedende hydrogeologische eenheden (klei/veenlagen en complexen)
naar modellagen. Dit wordt met het programma CUS2 (onderdeel van iMOD) gedaan op basis van
zogenaamde “pointers”: voor elke eenheid is dit een polygonen- of rasterkaart waarin wordt
aangegeven aan welke modellaag of modellagen de eenheid wordt toegekend. In dit proces
worden kleilagen eventueel verticaal samengevoegd. Uitgangspunt is om de mapping zo te kiezen
dat enerzijds het juiste aantal modellagen ontstaat en anderzijds zo min mogelijk verticale
samenvoegingen worden gerealiseerd. De geologische basis wordt gevormd door de onderkant
van de Breda formatie.

——————————————
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Voor iedere slecht doorlatende hydrogeologische eenheid binnen REGIS II V2.2 is binnen dit
project door TNO-GDN aangegeven tot welke scheidende hydrogeologische eenheid binnen LHM
deze behoort. Per slecht doorlatende hydrogeologische eenheid is een kaart gemaakt met hierop
een codering, zie onderstaande voorbeeld (Figuur 2.3) voor de DRGIk1 formatie3. Een eenheid
kan dus gedeeltelijk in verschillende scheidende lagen (aquitards) worden ingedeeld.

Figuur 2.3 Voorbeeld van een indeling voor de DRGIk1 eenheid. De kleuren geven het nummer voor het
scheidende niveau

Met behulp van deze kaartlagen zijn de scheidende modellagen samengesteld. In verschillende
gebieden bestaat deze dus uit een samenvoeging van meerdere slecht doorlatende
hydrogeologische eenheden. De dikte wordt bepaald door de begrenzing van de hoogst- en laagst
gelegen eenheden binnen deze samengestelde scheidende modellaag. Voorkomende zandige
eenheden binnen deze scheidende modellaag worden niet expliciet gemodelleerd maar worden
verdisconteerd in de verticale doorlatendheid.

——————————————
3
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De laterale ruimte tussen de scheidende modellagen is niet gekarteerd door REGIS II V2.2.
Aangezien een grondwatermodel voor iedere modellaag een continue boven- en onder
begrenzing nodig heeft, zijn de onderlinge scheidende lagen geïnterpoleerd met iMOD-SOLID. Dit
is een procedure om (laterale) begrenzingen tussen kleilagen te berekenen waarbij er zoveel
mogelijk een glad verloop wordt berekend en tevens een evenredig verdeling van diktes in
opeenvolgende modellagen wanneer een scheidende laag ontbreekt. Deze grensvlakken worden
ook wel de hypothetische grensvlakken genoemd. Deze hypothetische grensvlakken begrenzen
de verschillende modellagen.
Tot slot zijn de watervoerende- en waterscheidende modellagen per modellaag
geparameteriseerd door de doorlatendheden van iedere REGIS II V2.2 eenheid naar rato te
verwerken in de horizontale- en verticale doorlatendheden (iMOD-SOLID). De transmissiviteiten
(kD-waarden) van de watervoerende modellagen, en de verticale weerstanden (c-waarden) van
de scheidende lagen in het geactualiseerde basismodel op basis van REGIS II V2.2 zijn
weergegeven in bijlage B en bijlage C.
2.3.2

Inventarisatie informatie regionale toepassingen
Verschillende datasets zijn verwerkt zijn in het NHI-detaillagenmodel. Deze worden in de volgende
paragraven besproken. De aanpassingen zijn gericht op:
Het buitenland op basis van H3O hydrogeologische modellen: H3O-Roedalslenk, H3O- De
Kempen, vooroplevering van H3O-ROSE
Het buitenland op basis van het regionaal model IBRAHYM v2.0
Het buitenland op basis van Geologisch model HCOV (Hydrogeologisch Codering van de
Ondergrond van Vlaanderen)
Het holoceen op basis van GeoTOP
De Formatie van Boxtel op basis van GeoTOP
De keileem kartering voor Noord Nederland
Kalksteen formaties in Zuid-Limburg op basis van ervaring met regionale modellering
De Waalre Klei
De Formatie van Breda
De regionale inventarisatie bestaat in totaal uit 195 kaartlagen waarmee de schematisatie van
REGIS II V2.2 wordt aangepast. De regionale inventarisatie bevat ook delen van de geohydrologie
in Duitsland en België, aangezien REGIS II V2.2 geen dekking heeft buiten Nederland.
Er zijn kaartlagen (bijvoorbeeld die van de keileem) die een bestaande REGIS II V2.2 eenheid
geheel vervangt, en zijn er kaartlagen die zich beperken tot het wijzigen van bepaalde
doorlatendheden in REGIS II V2.2-eenheden.
In iMOD is een procedure ontwikkeld (iMOD-AGGREGATE) die REGIS II V2.2 combineert met
een opgegeven lijst met regionale verbeteringen. Dit was nodig vanwege de grootte van het
modelgebied en de wens om hier een afzonderlijke batch-functie van te maken. De nieuwe
functionaliteit in de iMOD-omgeving komt overeen met de functionaliteit in de NHI-lagentool en
kan in de toekomst worden overgenomen in deze NHI-lagentool, ter verbetering van de huidige
functionaliteiten.
Per regionale verbetering is in deze procedure aangegeven of deze een bestaande REGIS II
V2.2-laag moet verwijderen en vervangen, aanpassen en/of moet toevoegen. In Figuur 2.4 is een
voorbeeld gegeven hoe een bestaande eenheid (laag 2) gedeeltelijk kan worden verwijderd
(laagdikte wordt dan 0.0 m) en kan worden gewijzigd in een grotere dikte. Deze laag was
begrensd tussen 0.0 en -5.0 m, en is na de aanpassing begrensd tussen +1.0 en -7.0 meter. Bij
het verwijderen van lagen ontstaat er een hiaat in het lagenmodel. Deze wordt opgevuld door de
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dikte van de omliggende lagen aan te passen zodat het resultaat na een aanpassing altijd een
consistent lagenmodel vormt.

Figuur 2.4 Hypothetisch voorbeeld van het verwijderen en aanpassen van een bestaande eenheid.

Opgemerkt wordt dat eenheden na een aanpassing dikker of dunner kunnen worden, maar dat
hierbij niet wordt gecorrigeerd in doorlatendheden. Tevens kan het zijn dat een verdikking van een
eenheid ervoor zorgt dat meerdere eronder- of erboven gelegen lagen worden verwijderd als deze
zich binnen de verbreiding van de aangepaste eenheid lagen bevinden.
2.3.2.1

Regionale inventarisatie buitenland
Het LHM sluit aan op Duitsland en België. Voor verschillende delen van deze begrenzing zijn
verschillende ondergrond modellen gebruikt. Er is gekozen voor het meest recente, beschikbare
ondergrond model, zie Figuur 2.5. TNO-GDN heeft recentelijk 3 H3O studies afgerond waarin op
de grens tussen Nederland, Vlaanderen en Duitsland hydrogeologische modellen zijn
gerealiseerd. Hierbij heeft TNO-GDN samen gewerkt met Vlaamse partners. Het gaat om H3ORoerdalslenk en H3O-De Kempen, deze 2 H3O-modellen zijn gebruikt bij de opbouw van LHM.
Buiten het voorkomen van de H3O-modellen is gebruik gemaakt van HCOV (Hydrogeologisch
Codering van de Ondergrond van Vlaanderen) onderdeel van DOV (Databank Ondergrond
Vlaanderen) (https://www.dov.vlaanderen.be/page/hcov-kartering). In Duitsland is de lagen
schematisatie overgenomen uit IBRAHYM v2.0 en het ROERDAL SLENK model. Dit model omvat
een sterke verbetering van het Duitse deel van de Roerdal Slenk waarbij een vroegtijdige
uitlevering van het H3O-ROSE project is gebruikt.
IBRAHYM omvat de Duitse geologische schematisatie van het Niers-, Venloschol- en Erftschol
Model. Het Niers Model omvat een waterscheiding in noord-zuid richting. Deze scheiding vormt
dan ook de logische begrenzing aan de oostkant van het model. De Viersen breuk wordt als
hydrologisch dermate belemmerend beschouwd dat dit tevens een hydrologisch verantwoorde
oostelijke begrenzing vormt. Het Erftschol Model bevindt zich aan de oostkant van de tevens
hydrologisch zeer slecht doorlaatbare Peelrand Breuk. De oostzijde van het Roerdal Slenk model
is hydrologisch open en staat onder invloed van de bruinkoolwinningen in Inden. Het IWANH
model is gebruikt voor de schematisatie van de kalkstenen in het Belgisch deel van Zuid-Limburg.

18 van 142

Veranderingsrapportage LHM 4.0
11203718-000-BGS-0002, 20 februari 2020

De kalkstenen omvatten hier de relatief dunne lagen van de Formatie van Vaals en Aken, die
tevens lokaal slecht doorlatend zijn. Ten oosten van IWANH is de model begrenzing gevormd
door het dagzomen van Carboon en Devoon gesteentes. Tot slot is een relatief klein deel van het
MORIA model gebruikt waarbij opgemerkt dient te worden dat dit deel slechts een extrapolatie is
van geologische formatie begrenzingen in Nederland. Een uitzondering hierop wordt gevormd
door de stuwwal van Reichswald, waarvoor het maaiveld is aangepast. De informatie die in het
zuiden is gebruikt voor de schematisering van de geohydrologie in het buitenland is weergegeven
in Figuur 2.5.

Figuur 2.5 Overzicht van de gebruikte bronnen voor de schematisatie in Duitsland en België.

De geologische begrenzing van Nederland aan Duitsland in de Achterhoek, Twente, Drenthe en
Groningen is gelijk aan de landgrens. LHM loop in deze regio’s dus niet verder in Duitsland. Voor
de Achterhoek en Twente komt de hydrologische basis van de Formatie van Breda zo dicht aan
het maaiveld dat een instroom van grondwater als verwaarloosbaar kan worden gezien. Over de
hele diepte wordt de rand als dicht beschouwd. In Drenthe en Groningen is de dikte groter, maar
ontbreekt het aan geologische modellen aan de Duitse zijde. Er is wel gerekend met een instroom
van grondwater.
De geohydrologische basis wordt hoofdzakelijk gevormd door de onderkant van de Formatie van
Breda. Onder de Formatie van Breda komt de Formatie van Rupel/Tongeren voor (en soms ook
nog de Formatie van Veldhoven). Deze formatie bestaat hoofdzakelijk uit slecht doorlatende
kleien en heeft een relatief grote weerstand. In Vlaanderen wordt de Rupel Formatie de Formatie
van Boom genoemd. De formatie komt richting het zuiden toe steeds verder omhoog en resulteert
uiteindelijk tot slechts een beperkte hydrologische doorlatendheid. In Zuid-Limburg (Limburg ten
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zuiden van de Feldbiss-breuk) wiggen de Formatie van Rupel en Tongeren uit. De
kalksteenpakketten die onder de Formatie van Rupel en Tongeren liggen, vormen in het zuiden
van Zuid-Limburg het eerste watervoerend pakket. In het Maasdal ligt het Maasgrind (Formatie
van Beegden) direct op de kalksteen, daar waar de Formaties van Rupel en Tongeren niet meer
voorkomen. Daar waar de Formatie van Rupel en Tongeren in Zuid Limburg ter plaatse van de
Maas voorkomen, lopen deze formaties door onder de Maas. Voor de kalksteen onder de
Formatie van Rupel en Tongeren vormt de Maas dus geen scheiding. In Nederland wordt uit de
kalksteen onder de Rupel en Tongeren Formatie (drink) water gewonnen. Deze winningen
ontrekken hun water deels uit België. Om deze reden is er in het IBRAHYM model van Zuid
Limburg (IBRAHYM V2.1Z) voor gekozen om aan de west kant van de Maas de kalksteen op te
nemen in het model. Voor de HCOV en de H3O modellen zijn in België constante
doorlatendheden toegekend, gebaseerd op de doorlatendheden van het Brabant model.
2.3.2.2

Aanpassingen van het Holoceen op basis van GeoTOP
REGIS II V2.2 geeft een nagenoeg volledige parametrisering van de geohydrologie van
Nederland. Een uitzondering hierop zijn de Holocene sedimenten, die als een enkele complexe
laag zijn geschematiseerd en waarvoor binnen REGIS geen doorlatendheden voor zijn gegeven.
Enkele jaren geleden is door TNO-GDN begonnen met het ontwikkelen van GeoTOP4 voor
verschillende regio’s. GEOTOP is een voxelmodel en geeft per voxel van 100 bij 100 m per halve
meter de geologische formatie en de lithologische klasse. Deze waarden kunnen worden omgezet
naar een effectieve doorlatendheid van het Holoceen aan de hand van een tabel, waarin per
geologische eenheid in combinatie met de lithologische klasse horizontale en verticale
doorlatendheden zijn beschreven (zie ook verder de beschrijving van het topsysteem in hoofdstuk
3).
In GEOTOP worden verschillende realisatie van de lithoklasse verdeling beschreven. Per voxel is
de kans op voorkomen van de verschillende lithologische klasse en de meest waarschijnlijk
lithoklasse bepaald. Uit eerdere studies, primair in Zuid-Holland, is gebleken dat de meest
waarschijnlijke lithoklasse zoals deze wordt beschreven in GeoTOP een te zandige
bodemopbouw oplevert voor het Holoceen. Dit resulteert in een deklaag met een relatief lage
hydraulische weerstand. Om deze reden is niet de (standaard) meest waarschijnlijke lithoklasse
van GeoTOP gebruikt, maar per voxel de lithoklasse met de hoogste kans van voorkomen (zie
ook hoofdstuk 3).
De doorlatendheden per lithoklasse, per geologische eenheid, zijn op een beperkt aantal
metingen gebaseerd; hoofdzakelijk voor Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, en het
Rivierengebied. De laatste versie van GeoTOP (v1.3) is ook beschikbaar voor Groningen en
Friesland maar voor dit gebied zijn geen doorlatendheden per lithoklasse en geologische eenheid
beschikbaar. Omdat in dit gebied over het algemeen dezelfde geologische formaties aanwezig
zijn, zijn de doorlatendheden van het GeoTOP model van Zuid-Holland toegepast voor de
GeoTOP gebieden Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, Groningen en
Rivierengebied. Voor de GeoTOP van Brabant-Limburg zijn wel specifieke parameters van de
doorlatendheden beschikbaar. Voor de Formaties van Naaldwijk en de laag Nij Beets behorend bij
de Formatie van Nieuwkoop waren geen doorlatendheden beschikbaar. Hiervoor zijn de volgende
uitgangspunten gehanteerd:
•
•

De Formatie van Naaldwijk (NA): de waarden van Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van
Walcheren (NAWA, ANAWA, etc.) zijn overgenomen.
Bij de de laag Nij Beets behorend bij de Formatie van Nieuwkoop (NINB) en de Formatie
van Nieuwkoop laagpakket van Griendtsveen(NIGR) is NIHO overgenomen.

——————————————
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Per voxel is de transmissiviteit berekend door de horizontale doorlatendheid te vermenigvuldigen
met de dikte van de voxels (0.5 m). De weerstand is berekend door de dikte te delen door de
verticale doorlatendheid. De weerstanden en transmissiviteiten zijn gesommeerd voor alle voxels
die zich boven de onderkant van de Holocene laag in REGIS bevinden.
Een uitzondering is gemaakt voor het Basisveen. Deze formatie wordt gekenmerkt door veen met
een zeer lage doorlatendheid, en deze geologische formatie bestaat nagenoeg uitsluitend uit
veen. De verticale resolutie van 0.5 m van GeoTOP geeft hierbij een vrij grove inschatting. In
plaats van de voxels is de geologische laag van GeoTOP voor het Basisveen gebruikt, waarbij de
dikte in centimeters is aangegeven in plaats van per halve meter. De weerstand van het
basisveen is berekend op basis van de dikte en de verticale doorlatendheid.
Voor het bepalen van de totale weerstand van het Holoceen binnen GeoTOP is de weerstand
binnen het Holoceen zonder de Basisveen voxels opgeteld bij de weerstand van het Basisveen.
GeoTOP is niet landsdekkend: Flevoland, Limburg, Overijssel, en Gelderland (met uitzondering
van het Rivierengebied) zijn (nog) niet in GeoTOP geschematiseerd. Uiteraard zijn ook hier
Holocene sedimenten aanwezig. Als binnen REGIS wel Holoceen is gedefinieerd, maar geen
GeoTOP gegevens beschikbaar zijn, zijn de doorlatendheden op basis van de Hydrotypen
gebruikt (zie Figuur 2.6). Transmissiviteiten en weerstanden zijn berekend aan de hand van deze
doorlatendheden en de dikte van de holocene laag zoals deze in REGIS bekend is.
De data uit GeoTOP en REGIS bevat niet voldoende informatie om de afzettingen in de
beekdalen in het model op te nemen. Het gaat hier om de organische gronden van de Formatie
van Boxtel, laagpakket van Singraven. De ruimtelijke verspreiding van deze sedimenten is
ondervertegenwoordigd in REGIS, terwijl dit Hydrotype wel wordt onderscheiden in de
hydrotypenkaart. Waar het laagpakket van Singraven voorkomt is uniform een weerstand van 160
dagen toegekend, en een transmissiviteit van 7.0 m2/d. Waar het Holoceen complex (HLc) binnen
REGIS II v2.2 op deze locaties een dikte aangeeft, is die aangenomen; het Holoceen complex
(HLc) binnen REGIS II v2.2 geen dikte aangeeft, is een dikte van 1.0 m aangenomen. In Figuur
2.7 is per gebied weergegeven waar welke informatie is gebruikt voor het bepalen van de
parameterisatie van het Holoceen.
In Figuur 2.8 zijn de berekende weerstanden en tranmissiviteiten van het Holoceen weergeven.
Wat opvalt is dat er op een aantal plekken met de nieuwe methode significant minder weerstand
aanwezig is, namelijk in:
•

•

•
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De duinen. In de duinen wordt op basis van GeoTOP minder weerstand berekend dan in
de eerdere versies van het LHM is aangenomen. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt
doordat in de duinen maar een beperkte set van boringen is gebruikt bij de ontwikkeling
van GeoTOP. De GeoTOP resultaten zijn in dit gebied naar verwachting minder
betrouwbaar. De parameters in dit gebied zijn in eerdere versies van het model gebaseerd
op de hydrologie van STONE, waarbij voor het hydrotype “Duinstrook” op basis van
expertjudgement een weerstand van 1000 – 1500 dagen was geïmplementeerd.
Flevoland (incl. de Noordoostpolder). De weerstand in de polders is gebaseerd op de dikte
van het Holoceen op basis van REGIS II V2.2 en de doorlatendheden op basis van de
Hydrotypen.
Het Fries-Groningse kustgebied. In het gebied tegen de kust wordt minder weerstand
berekend op basis van GeoTOP.
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Figuur 2.6 De Hydrotypen kaart (zie voor meer info het dataportaal NHI)

Figuur 2.7 Bronnen voor het bepalen van de weerstand van het Holoceen
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Figuur 2.8 Weerstand van het Holoceen (d) (links) en doorlaatvermogen (m2/d) van het Holoceen (rechts) in
LHM 4.0 op basis van de verschillende brongegevens.

2.3.2.3

Formatie van Boxtel op basis van GeoTOP
De Boxel Formatie bestaat uit een afwisseling van zanden en kleiige eenheden. Binnen REGIS II
V2.2 is voor de zandige eenheden alleen een horizontale doorlatendheid gedefinieerd en voor
kleiige eenheden alleen een verticale doorlatendheid. Op basis van veldkennis en eerdere
modelstudies blijkt dat wanneer de REGIS waarden gebruikt worden binnen een grondwatermodel
er te weinig verticale weerstand in het model zit om plausibele grondwaterstanden te kunnen
berekenen. Er wordt aangenomen dat de verticale doorlatendheid van de aanwezige kleilagen in
REGIS te laag wordt ingeschat en dat in de zandige eenheden op verschillende plekken nog
significante hoeveelheden leem of klei voorkomt die zorgen voor een verticale weerstand. Omdat
recent GeoTOP voor Brabant beschikbaar is gekomen, is GeoTOP gebruikt voor het bepalen van
de verticale doorlatendheid van de verschillende eenheden van de Boxtel Formatie. Opgemerkt
wordt dat voor de Boxtel eenheid BXSCk1 geen weerstand is bepaald omdat deze eenheid buiten
het karteergebied van GeoTOP ligt.

Figuur 2.9 De verschillende eenheden in de Formatie van Boxtel in REGIS II V2.2.

Voor de totale weerstand per eenheid is per GeoTOP voxel de weerstand bepaald en
gesommeerd per eenheid. Aangezien de kleivoorkomens in de Boxtel eenheden sterk heterogeen
zijn, levert deze methode waarschijnlijk een overschatting op van de weerstand omdat het water
zal stromen naar de gebieden met de lage weerstanden. Aangeraden wordt weerstanden in de
nabije toekomst te kalibreren. De weerstanden zijn bepaald voor de kleiige en zandige eenheden
en weergegeven in bijlage D.
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2.3.2.4

Keileem
Voor het voorkomen van de Keileem in Noord-Nederland is een keileemkarting van TNO-GDN
gebruikt (TNO-GDN 2014, gecorrigeerde bestand, resolutie 25x25 m). De keileem valt in REGIS
onder de Formatie van Drente, Laagpakket van Gieten, 1e kleiige eenheid (DRGlk1). De
keileemkarting is eerder opgeleverd dan de REGIS II V2.2, echter de keileemkarting bevat meer
detail omdat hiervoor meer gegevens zijn gebruikt. Daarom is in overleg met het MIPWAconsortium besloten de nieuwe keileemkartering mee te nemen. Hiervoor zijn de bestanden
opgeschaald naar een resolutie van 250 en samengevoegd en consistent gemaakt met de andere
REGIS eenheden. Hierbij is de REGIS eenheid DRGlk1 vervangen voor de nieuwe informatie,
waar de keileem volgens de kaart voorkomt (zie Figuur 2.10).

Figuur 2.10 Karteergrens keileem (blauw transparant), verbreiding keileem (zwart) en REGIS II v2.2
verbreiding DRGlk1 (rood).

2.3.2.5
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Kalksteenformaties in Zuid-Limburg
In Zuid-Limburg (ten zuiden van de Feldbiss-breuk) speelt de watervoerende dikte van
modellagen een belangrijke rol bij de werking van het geohydrologische systeem. Zo staan
bijvoorbeeld de (goed doorlatende) Maas grinden bovenop de plateau’s over het algemeen droog.
In de kalksteen bevindt de grondwaterstand zich vaak in het verkarste deel van de kalksteen,
omdat in het onverkarste deel niet of nauwelijks sprake is van enige doorlatendheid. Bij de
bepaling van de doorlatendheid van de kalksteen zijn de kalksteenpakketten (Formatie van
Maastricht, -Gulpen en Houthem) samengevoegd en vervolgens verdeeld in 4 pakketten elk met
een eigen doorlatendheid. De bovenste 5 meter van de kalksteen wordt als zeer doorlatend
aangenomen; de volgende 10 meter als redelijk doorlatend, de volgende 10 meter weer iets
minder doorlatend en het overige deel van de kalksteen (zonder karst) wordt als bijna
ondoorlatend beschouwd. Stroming vindt dus alleen plaats in de bovenste 25 meter van de
kalksteen. Een droogstaand watervoerend pakket heeft een doorlatendheid gekregen van 0.1 m/d,
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zodat in deze laag bijna geen horizontale stroming plaatsvindt. Droogstaande kleilagen hebben
een doorlatendheid gekregen van 1 m/d, zodat deze geen extra weerstand introduceren voor de
verticale stroming. in de verticaal geen belemmering vormen. Indien de grondwaterstand zich in
een REGIS laag bevindt is de doorlatendheid vermenigvuldigd met het watervoerende aandeel
(percentage) van die laag. Voor kleilagen geldt dat deze alleen aangepast zijn als zij volledig
droog staan. Uit het model IBRAHYM V2.1Z is verder gebleken dat de (verticale) weerstand van
de Rupel en Tongeren zanden veel hoger moet zijn dan de waarde die deze initieel in REGIS
hebben, om een juiste opbouw van de grondwaterstand te berekenen op het Centraal plateau. Op
het Centraal plateau bouwt zich boven de Formatie van Rupel en Tongeren een hoge
grondwaterstand op, dit kan alleen berekend worden als ook voor de Rupel zanden en Tongeren
zanden aangenomen wordt dat deze slecht doorlatend zijn (k=0.001 m/d).
2.3.2.6

Waalre-klei
In het Brabant model is vastgesteld dat de verticale doorlatendheid van de Waalre-klei1 te hoog
is. De verticale doorlatendheid gebruikt voor het LHM is overgenomen van het Brabant model.
Buiten het Brabantmodel is de verticale doorlatendheid van de Waalre-klei ook met een factor 10
verkleind.

2.3.2.7

Formatie van Breda
In de Roerdal Slenk is de dikte van de Breda zanden aanzienlijk (> 100 m). De Breda zanden
bestaan uit matige, mariene zanden en kunnen insluiting hebben van bruinkool lagen. Om te
voorkomen dat de totale doorlatendheid van de Breda zanden 1 (BRZ1) onrealistisch wordt, is
gerekend met een maximale dikte van 100 meter. De doorlatendheid in de Roerdal Slenk bedraagt
nu ca. 0.5 m/d.

2.3.2.8

Resultaten van aanpassingen van het ondergrondmodel
De resulterende aanpassingen doorlaatvermogens en de weerstanden per modellaag zijn
opgenomen in Figuur 2.11 t/m Figuur 2.15. In Figuur 2.11 en Figuur 2.12 zijn de som van de
weerstanden en de som van de transmissiviteiten weergegeven van alle modellagen van LHM 3.4
en LHM 4.0. De diepere geologische basis (Figuur 2.13) heeft een duidelijk effect op de totale kD
van het model. Deze neemt in het West en Midden Nederland sterk toe. Ook in de gestuwde
gebieden is een sterke toename van de totale kD zichtbaar.
De totale weerstand van het model neemt ook duidelijk toe. Dit wordt voor een groot deel
veroorzaakt door de verdiepte geohydrologische basis. Naast de verschillen tussen REGISII.1 en
REGIS II V2.2 zijn in de diepe ondergrond aanpassingen uitgevoerd zoals het verlagen van de
verticale doorlatendheid van de Waalre klei en het meenemen van de weerstanden binnen de
zanden van de Formatie van Boxel.
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Figuur 2.11 Som van de weerstand (c) voor LHM 3.4 (links) en LHM 4.0 (rechts).

Figuur 2.12 Som van de transmissiviteit (kD) (m2/d) voor LHM 3.4 (links) en LHM 4.0 (rechts).
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Figuur 2.13 Diepte van de geohydrologische basis (m t.o.v. NAP) in LHM 3.4 (links) en LHM 4.0 (rechts).

Figuur 2.14 Weerstand (d) van modellaag 1 LHM 3.4 (links) en LHM 4.0 (rechts).
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Figuur 2.15 Transmissiviteit (kD in m2/d) voor modellaag 1 in LHM 3.4 (links) en LHM 4.0 (rechts).

2.3.3

Aanpassen actieve modelcellen en toevoeging Waddeneilanden
De randvoorwaarden zijn geactualiseerd en samen met de actieve cellen en onttrekkingen
passend gemaakt bij het nieuwe lagenmodel.
Tijdens de bouw van het ondergrondmodel is het actieve modelgebied voor het MODFLOW-model
(en MetaSWAP) uitgebreid met het Nederlandse Waddengebied, een deel van België en een
gebied van Duitsland rond Limburg. Een overzicht is gegeven in Figuur 2.16. Voor het ondergrond
model is hiervoor gebruik gemaakt van REGIS II V2.2 en de geologische modellen van
Vlaanderen en Duitsland.
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Figuur 2.16 Modelgrens van het MODFLOW en MetaSWAP model. Zwart = modelgrens LHM 4.0, blauw =
modelgrens LHM 3.4.

In het MODFLOW model van de vorige versies van LHM werden twee verschillende
randvoorwaarden gebruikt. Op de grens met België en Duitsland was een fluxrandvoorwaarde
gedefinieerd en in de Noordzee en Waddenzee was een General Head Boundary (GHB) rand
gedefinieerd. Aangezien de modelgrens van het MODFLOW model is aangepast, zijn ook de
bijbehorende randvoorwaarden aangepast en verbeterd.
In de gebieden waar geen uitbreiding heeft plaatsgevonden zijn de randvoorwaarden gelijk
gebleven. Dit geldt voor de grens met Duitsland voor Noord- en Midden-Nederland. Voor de
gebieden waar het model is uitgebreid in Duitsland en België, is een no-flow boundary toegepast
waarbij er dus geen water over de randen in of uit het model kan stromen omdat de modelgrens
zo goed mogelijk gekozen is op een waterscheiding. Een uitzondering hierop is de rand in het
verlengde van de Centrale Slenk, waar een constant head is gedefinieerd omdat de
watervoerende pakketten water ontvangen vanuit Duitsland.
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Figuur 2.17 Randvoorwaarde LHM 3.4(links) en LHM 4.0 (rechts). Rood = flux randvoorwaarde, zwart =
general head randvoorwaarde, blauw = constant head randvoorwaarde en oranje = no flow randvoorwaarde.

2.3.4

Implementatie geactualiseerde ondergrondmodel in LHM
De resulterende geohydrologische parameters zijn opgenomen in het LHM. Om de effecten van
de verschillende aanpassingen in het ondergrondmodel te analyseren is een aantal verschillende
realisaties gemaakt van het ondergrondmodel.
1
Basis model op basis van REGIS II v2.2 inclusief uitbreiding naar Vlaanderen, Duitsland
en Waddeneilanden
2
Basis model op basis van REGIS II v2.2 inclusief uitbreiding naar Vlaanderen, Duitsland
en Waddeneilanden inclusief de ondiepe aanpassingen (Holoceen, Boxtel en Keileem)
3
Basis model op basis van REGIS II v2.2 inclusief uitbreiding naar Vlaanderen, Duitsland
en Waddeneilanden inclusief de aanpassingen in Zuid-Limburg en de diepe aanpassingen
in Brabant.
4
Basis model met alle aanpassingen (buitenland, ondiepe geologie en Zuid-Limburg en
diepe aanpassingen Brabant).
Voor bovenstaande realisaties zijn stationaire modelberekeningen gemaakt om de effecten van
de verschillende aanpassingen in beeld te brengen en te analyseren. De verandering van de
stationaire grondwaterstand als gevolg van de verschillende realisaties is weergegeven in de
volgende figuren.
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Figuur 2.18 Verandering van de stationaire grondwaterstand als gevolg van ondergrond realisatie
1: basis model op basis van REGIS II v2.2 inclusief uitbreiding naar Vlaanderen, Duitsland en
Waddeneilanden. Verandering zijn weergegeven t.o.v. LHM 3.4.

In Figuur 2.18 is de verandering van de grondwaterstand tussen LHM 3.4 en het ondergrond
model gebaseerd op alleen REGIS II V2.2 weergegeven (ondergrond realisatie 1). Op het
Drents Plateau worden hogere grondwaterstanden berekend, dit wordt waarschijnlijk
veroorzaakt door een andere verbreiding en weerstand van de keileem die daar ondiep
aanwezig kan zijn. Voor de gestuwde complexen zoals de Veluwe, Utrechtse Heuvelrug en de
Sallandse Heuvelrug wordt een lagere grondwaterstand berekend. Dit wordt veroorzaakt
doordat de totale kD van het systeem groter is geworden (zie Figuur 2.12) omdat de
geohydrologische basis dieper is gedefinieerd in het nieuwe lagenmodel (zie Figuur 2.13).
De grote verschillen in grondwaterstanden in Brabant worden veroorzaakt doordat LHM 3.4 is
gebaseerd op een versie van het Brabantmodel waarin de k-waarden gekalibreerd waren.
REGIS II V2.2 geeft voor deze eenheden hogere doorlatenheden en lagere weerstanden
waardoor de grondwaterstanden over het algemeen lager worden berekend. In LHM 3.4 was
de schematisatie in Zuid-Limburg gebaseerd op het IWANH model, met regionaal eveneens
hogere doorlatendheden en/of lagere weerstanden.
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Figuur 2.19 Verandering van de stationaire grondwaterstand als gevolg van ondergrond realisatie
2: Basis model op basis van REGIS II v2.2 inclusief uitbreiding naar Vlaanderen, Duitsland en
Waddeneilanden, inclusief de ondiepe aanpassingen (Holoceen, Boxtel en Keileem). Verandering
t.o.v. ondergrond realisatie 1.

In Figuur 2.19 is de verandering van in grondwaterstanden (stationaire berekend)
weergegeven als gevolg van ondiepe aanpassingen in het Holoceen, de Formatie van Boxel en
de keileem (ondergrond realisatie 2). Als gevolg van de aanpassingen in de weerstand van het
Holoceen in laag Nederland treedt er zowel een verlaging als een verhoging van de
grondwaterstanden op. De weerstand in modellaag 1 is in de duinen in het nieuwe model
afgenomen, waardoor de berekende grondwaterstanden lager worden berekend. In Brabant en
Limburg worden hogere grondwaterstanden berekend als gevolg van het toevoegen van
weerstanden in de zanden en kleiige eenheden van de Boxel Formaties. Als gevolg van het
invoegen van de keileemkartering in Noord Nederland worden ook hogere grondwaterstanden
berekend. Dit wordt veroorzaakt door een andere en meestal grotere verbreiding van de
keileem in combinatie met hogere weerstanden voor de nieuwe kartering.
In Flevoland wordt op verschillende plekken een verlaging berekend van de
grondwaterstanden. Ondanks een grote verandering van de weerstand van modellaag 1, is de
verandering van de berekende grondwaterstand beperkt. Dit wordt veroorzaakt doordat het
grondwatersysteem sterk wordt bepaald door het aanwezige oppervlaktewater. Naar
verwachting zullen wel grotere effecten op de waterbalansen zichtbaar zijn.

32 van 142

Veranderingsrapportage LHM 4.0
11203718-000-BGS-0002, 20 februari 2020

Figuur 2.20 Verandering van de stationaire grondwaterstand modellaag 1 (links) en diepe
stijghoogte modellaag 6 (rechts) als gevolg van ondergrond realisatie 3: basis model op basis van
REGIS II v2.2 inclusief uitbreiding naar Vlaanderen, Duitsland en Waddeneilanden, inclusief de
aanpassingen in Zuid-Limburg en de diepe aanpassingen in Brabant. Verandering t.o.v.
ondergrond realisatie 1.

In Figuur 2.20 is de verandering van de stationaire grondwaterstand en stijghoogte weergeven
als gevolg van de aanpassingen in de kalksteen eenheden in Zuid-Limburg en de diepe
aanpassingen in de Formaties van Waalre en Breda. Als gevolg van de aanpassingen worden
in Brabant op de hoger gelegen infiltratiegebieden hogere grondwaterstanden berekend, omdat
de kD van het ondiepe watervoerend pakket afneemt. De berekende diepe stijghoogte wordt
als gevolg van de aanpassing afhankelijk van de regio hoger of lager. Dit verschil wordt
veroorzaakt door de regionale verbindingen met de ondiepere watervoerende pakketten.
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Figuur 2.21 Verandering van de stationaire grondwaterstand modellaag 1 (links) en diepe
stijghoogte modellaag 6 (rechts) als gevolg van ondergrond realisatie 4: Basis model met alle
aanpassingen (buitenland, ondiepe geologie en Zuid-Limburg en diepe aanpassingen Brabant).
Verandering t.o.v. ondergrond realisatie 1.

In Figuur 2.21 is de verandering van de stationaire grondwaterstanden en stijghoogten
weergegeven als gevolg van alle aanpassingen ten opzichte van REGIS II V2.2. Gezamenlijk
zorgen de aanpassingen voor hogere grondwaterstanden in Brabant en Limburg en op het
Drents Plateau. In Laag Nederland zijn de effecten sterk lokaal en kunnen zowel stijgingen als
dalingen van grondwaterstanden optreden. De effecten op de grondwaterstanden worden
gedempt door het aanwezige peilgestuurde topsysteem.
Als gevolg van de aanpassingen veranderen de diepe stijghoogtes sterk in Limburg, Brabant
en ook in West Nederland. Deze veranderingen zorgen in alle gebieden voor andere kwel en
infiltratiefluxen, met mogelijk een grote invloed op de regionale waterbalans.
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Figuur 2.22 Verandering van de stationaire grondwaterstand als gevolg van ondergrond realisatie
4: Basis model met alle aanpassingen (buitenland, ondiepe geologie en Zuid-Limburg en diepe
aanpassingen Brabant). Verandering t.o.v. LHM 3.4.

In bovenstaande figuur is de verandering van de stationaire grondwaterstand weergeven als
gevolg van alle aanpassingen ten opzichte van LHM 3.4. Omdat de diepe laagindeling sterk is
gewijzigd kunnen op landelijke schaal goede verschilkaarten gemaakt worden van de diepere
stijghoogte. Zoals ook besproken bij de voorgaande figuren zijn de veranderingen van de
grondwaterstand regionaal sterk verschillend. Op basis van de verschilkaarten tussen de
verschillende REGIS II V2.2 ondergrondschematisaties kan worden aangenomen dat ook de
diepe stijghoogte sterk veranderd is.
In de gebieden waar de berekende grondwaterstanden stijgen, zoals in de Centrale Slenk,
Oost Nederland en op het Drents Plateau, waren de berekende grondwaterstanden in het LHM
3.4 te laag en zullen de verschillen met de metingen kleiner worden. De grondwaterstanden in
de gestuwde gebieden zoals de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe worden lager berekend in
het nieuw ondergrondmodel. Deze daling is vanuit de modelaanpassingen goed te verklaren,
maar hierdoor zullen in deze gebieden de afwijkingen met de metingen groter worden omdat
de grondwaterstanden in deze gebieden met LHM goed of te laag werden berekend. De daling
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van de grondwaterstanden in deze gebieden wordt veroorzaakt door hogere transmissiviteiten
van het hele grondwatersysteem. Omdat er geen of weinig weerstand aanwezig is, dalen de
berekende grondwaterstanden. Geadviseerd wordt het ondergrond model uitgebreid (op
onderdelen) te valideren en te kalibreren voordat dit model wordt toegepast in projecten.

2.4

Gevoeligheidsanalyse van het samenvoegen van lagen

2.4.1

Inleiding
Voor de onderbouwing van aggregatie van de lagen in het nieuwe lagenmodel van het LHM 4.0
en het verkrijgen van inzicht welke individuele geologische lagen binnen REGIS II V2.2 behouden
moeten worden, is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Uitgangspunt voor deze
gevoeligheidsanalyse is een LHM-versie waarin alle 129 modellagen afzonderlijk in de
modelschematisering zijn opgenomen. In de gevoeligheidsanalyse is de gedetailleerde
schematisering stapsgewijs vereenvoudigd, waarbij geanalyseerd is wat de effecten zijn van de
vereenvoudigingen op de modelresultaten.

2.4.2

Modelcode voor gevoeligheidsanalyse: MODFLOW6
Voor het uitvoeren van de gevoeligheidsanalyses is een lagenmodel van alle REGIS II V2.2 lagen
gemaakt in MODFLOW6. MODFLOW6 is de nieuwste versie van de MODFLOW-code, onlangs
uitgebracht door de USGS. De belangrijkste meerwaarde van MODFLOW6 is de mogelijkheid om
te rekenen met ongestructureerde roosters (lokale raster verfijningen), het rekenen met sub
modellen die met verschillende ruimtelijke resoluties naadloos gekoppeld kunnen worden, en de
mogelijkheid om efficiënt om te gaan met uitwiggende modellagen. In tegenstelling tot eerdere
MODFLOW-versies hoeven modellagen nu niet meer in het gehele modeldomein aanwezig te zijn.
In eerdere versies dienden modellagen, op plaatsen waar de ondergrondlagen die deze
modellagen vertegenwoordigen niet aanwezig zijn, als een soort dummy-lagen door te lopen. In
MODFLOW6 kunnen nu eenvoudig geologische lagen toegevoegd en verwijderd worden, zonder
een enorme toename van de rekentijden en het geheugengebruik. Dit maakt MODFLOW6 bij
uitstek geschikt voor de gevoeligheidsanalyse.

2.4.3

Verwerking van de REGIS II V2.2 v2.2 bestanden
De REGIS II v2.2 bestanden beschrijven de boven- en onder begrenzingen van geohydrologische
eenheden (klei, zand, veen), en de horizontale- en verticale doorlatendheden. Deze raster
bestanden hebben geen waarde op locaties waar de eenheid niet voorkomt. Met behulp van een
programma zijn voor iedere geohydrologische eenheid de boven- en ondergrenzen bepaald door
ze aan te laten sluiten aan de eerstvolgende onderliggende eenheid. In het MODFLOW6-model
ontstaat er nu een modellaag met een dikte van nul, die tijdens de configuratie van de
MODFLOW6 invoer bestanden automatisch uit het rekenrooster wordt verwijderd. De
doorlatendheid van dergelijke uitwiggende geohydrologische eenheden zijn standaard op 1.0 m/d
gezet, maar deze zijn irrelevant. In Figuur 2.23 is het aantal actieve geohydrologische eenheden
(d.w.z. met een dikte groter dan 0.0 meter) per locatie weergegeven. Duidelijk is te zien dat in
oost-Nederland beduidend minder eenheden actief zijn (< 10), dan in west-Nederland en de
Roerdal Slenk (max. 39).
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Figuur 2.23 Overzicht van het aantal actieve geohydrologische eenheden

Verdere aggregatie op basis van verticale weerstanden, kan het MODFLOW6 model efficiënter
maken zonder significant afbreuk te doen aan de nauwkeurigheid. Dit is verder uitgewerkt in
paragraaf 2.4.6.
2.4.4
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Conversie van MODFLOW2005 naar MODFLOW6
De invoerstructuur van MODFLOW6 is sterk gewijzigd ten opzichte van MODFLOW-2005 (de
MODFLOW-versie die gebruikt wordt in het huidige LHM). Binnen iMOD 5.0 is functionaliteit
beschikbaar om MODFLOW-2005 invoer om te zetten naar MODFLOW6 invoerbestanden, en
tevens om op basis van rasters (iMOD-IDF bestanden) de MODFLOW6 invoerbestanden
(packages) te vullen, zie figuur 2.1. Opgemerkt dient te worden dat de horizontale anisotropie
vooralsnog gedeactiveerd is omdat de aansturing van deze functionaliteit nog niet door iMOD 5.0
ondersteund wordt. Zowel dit MODFLOW6 model (129 model lagen), als het model voor
MODFLOW2005 (8 model lagen) zijn beide doorgerekend op een reken resolutie van 500 x 500
meter. De reden hiervoor is dat het MODFLOW6 model dan nog op een pc kan worden gedraaid.
Bij het gebruik van 129 lagen lukt dat niet met een lagere resolutie van 250 x 250 meter in
verband met geheugen beperkingen. Het MODFLOW6 model voor 500 x 500 meter neemt nu 3.5
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GB aan RAM-geheugen in beslag. Dat is een forse vermeerdering, aangezien het vergelijkbare 8lagenmodel 300 MB RAM geheugen nodig heeft. Daarbij dient opgemerkt te worden dat er voor
het 129-lagenmodel nog geen optimalisatie van het benodigde geheugen heeft plaatsgevonden.
2.4.5

Resultaten MODFLOW2005 en MODFLOW6
Het effect van de opschaling van het 129 REGIS II V2.2 model naar een geohydrologisch model
van 8 model lagen is beoordeeld op basis van het verschil in berekende grondwaterstanden in
beide modellen.
Het 8-laags model van LHM 4.0 berekent op een aantal locaties significant afwijkende
grondwaterstanden (zie figuur 2.24). Opvallend is het verschil bij de duinen langs de kust en
tevens op de Waddeneilanden. Een reden hiervoor is dat het 8-laags MODFLOW2005 model
quasi 3D rekent. Dat betekent dat scheidende lagen impliciet worden gemodelleerd als verticale
weerstand. Binnen deze scheidende lagen is geen horizontale stroming mogelijk, terwijl dat in het
129-laags MODFLOW6 model wel het geval is, aangezien hier alle lagen (waterscheidende- en
watervoerende) expliciet gemodelleerd worden.
Daarnaast is de toestroming vanuit de randmeren via het grondwater richting de polders hoger in
het MODFLOW6 model dan in het MODFLOW2005 model. Dit wordt tevens veroorzaakt door een
grotere horizontale component die het MODFLOW6 model berekent doordat er horizontale
stroming kan plaatsvinden in de slecht doorlatende lagen. Uit figuur 2.24 blijkt dat het aantal
actieve geologische eenheden in de Roerdal Slenk groter dan 30 is, dit is significant hoger dan de
8 lagen die binnen LHM worden onderscheiden. Het niet expliciet modelleren van de minder
relevante kleilagen en/of aggregeren van kleilagen aan dieper gelegen grotere eenheden
veroorzaakt een verhoging van de grondwaterstand.
Vooral Zuid-Limburg is erg gevoelig voor het wel of niet expliciet modelleren van scheidende
lagen. Op de plateaus worden de grondwaterstanden lager berekend met MODFLOW6 door de
grotere horizontale component, terwijl in de dalen tussen de plateaus, om diezelfde reden, hoge
grondwaterstanden worden gesimuleerd.
De Peelrand breuk is duidelijk te zien. Dit wordt veroorzaakt doordat deze breuklijn zich in het
MODFLOW6 model anders gedraagt dan in het MODFLOW2005 model. De toekenning van de
breuklijn is in het MODFLOW2005 model aan de hand van modellagen gedaan, terwijl deze in het
MODFLOW6 model toegekend is aan geologische formaties. De grensvlakken zijn niet helemaal
gelijk en daarom werkt de breuk anders door. In REGIS II V2.2 is de Peelrand breuk ook aan
hydrogeologische eenheden toegekend, waardoor de toekenning in het MODFLOW6 model meer
aansluit bij de basisgegevens vanuit REGIS II V2.2.
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Figuur 2.24 Overzicht van de berekende verschillen in de grondwaterstand tussen het 129-laags model
(MODFLOW6) en het 8-laags model (MODFLOW2005). Blauw geeft aan dat het 8-laags model hogere
grondwaterstanden berekent.

2.4.6
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Aggregatie
Binnen REGIS II v2.2 worden weerstandbiedende eenheden binnen Geologische eenheden
gekarteerd en zandige eenheden en afgeleid. Voor een geohydrologisch model zijn het vooral de
grotere weerstanden in kleilagen die verschillen in stijghoogte veroorzaken. Dit biedt de
mogelijkheid om zandige eenheden, die direct op elkaar liggen, te aggregeren. Hiermee wordt het
aantal actieve modellagen voor het MODFLOW6 model significant verminderd en
hoogstwaarschijnlijk de berekende grondwaterstand en stijghoogte verwaarloosbaar gewijzigd.
Voor een aantal aggregaties is dit uitgevoerd en weergegeven in Tabel 2.2 en Figuur 2.25. Indien
er geen aggregatie wordt toegepast is de 50% fout -0.006 meter; 80% procent van de fouten in de
berekende grondwaterstand bevindt zich tussen -0.037 en +0.173 meter. Gemiddeld rekent het
MODFLOW6 model met 21 model lagen, variërend tussen 1 en 39 lagen. Indien de mate van
aggregatie wordt verhoogd dan neemt de bandbreedte van de fout toe tot maximaal -0.15 en
+0.20 terwijl de mediane afwijking rond de 0 meter blijft liggen.

Veranderingsrapportage LHM 4.0
11203718-000-BGS-0002, 20 februari 2020

Opvallend is dat de rekentijden niet consequent afnemen met de mate van aggregatie. Er lijkt bij
bepaalde aggregaties (10, 25 en 50 dagen) rekentechnisch een lastiger probleem op te lossen
dan bij andere aggregaties. Het gemiddeld aantal actieve lagen neemt gestaag af bij de mate van
aggregatie waarbij het geheugengebruik ook afneemt. Bij een aggregatie van 1000 dagen zijn
gemiddeld 8 modellagen actief en is de rekentijd 1.5 keer hoger dan bij het 8-laags
MODFLOW2005 model. Het geheugengebruik van MODFLOW6 is wel significant hoger. Het
MODFLOW2005 model (500 x 500) consumeert “slechts” 400 MB, terwijl het MODFLOW6 model,
met gemiddeld 8 model lagen, ruim 2 GB gebruikt. Dit hogere geheugengebruik wordt voor een
klein deel veroorzaakt door de extra rekencellen in een MODFLOW6 model maar grotendeels
door het gebruik van double precision in plaats van single precision door de hele rekencode van
MODFLOW6.

Tabel 2.2

Overzicht van de efficiency en verschillen in berekende grondwaterstanden t.o.v. het

MODFLOW2005 model door verschillende mate van verticale aggregatie.
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Figuur 2.25 Aantal actieve modellagen voor aggregatie. Linksboven 10 dagen; rechtsboven 50 dagen,
linksonder 500 dagen en rechtsonder 1000 dagen.

2.4.7

Discussie
MODFLOW6 biedt enorme voordelen in een rechtstreekse vertaling van een complexe geologie
naar een geohydrologisch model. Het uitwiggen van geologische eenheden, dat zeer regelmatig
voorkomt, is zeer efficiënt en eenduidig met MODFLOW6 te verwerken. De directe
herkenbaarheid van de geologie in het geohydrologische model is een duidelijke pré. De
rekentijden van MODFLOW6 zijn met 129 model lagen 2-4 keer groter dan het MODFLOW2005model met 8 lagen. Uit de verdergaande aggregatie is gebleken dat het samenvoegen van
geologische eenheden met een beperkte verticale weerstand beperkte consequenties heeft in de
berekende grondwaterstanden. Hierdoor neemt de efficiëntie van het MODFLOW6 model toe,
zonder dat de resultaten onvergelijkbaar worden met het MODFLOW2005 model.
Verdere studie is nodig om bij de verticale aggregatie de aan- en afwatering op gelijke diepte te
laten aangrijpen. Hierin is een verbetering te verwachten in relatie tot de berekende verschillen
tussen het MODFLOW2005- en MODFLOW6 model. Vergaande aggregatie kan te grote
contrasten geven in dikte tussen naastgelegen rekencellen. Hierdoor kan de onderlinge
uitwisseling hydrologisch onrealistisch worden. Naast gelegen cellen kunnen in enkele situaties
alleen via een ondergelegen raster uitwisselen. De lokale effecten van schaling verdienen daarom
nog nader onderzoek.
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Het verschil in concept tussen MODFLOW2005 (quasi-3D) en een MODFLOW6 model (3D) levert
verschillen op in grondwaterstanden omdat er ook horizontale stroming in de kleilagen mogelijk is
bij een volledig 3D model. Dit betekent dat de keuze van het modelconcept gevolgen kan hebben
op de gekalibreerde parameters van het lagenmodel.
Het MODFLOW6 model is bij een verdergaande en verantwoorde aggregatie zelfs op een
vergelijkbare rekenschaal van 250 x 250 door te rekenen als het MODFLOW2005 model. Het
grote voordeel is dat een aantal tussenstappen, die nu nodig zijn om het 8-laags model te
vervaardigen, dan in de toekomst niet meer nodig zijn.
Belangrijke conclusie is dat aangetoond is dat het 8-laags model van LHM 4.0 een verantwoorde
schematisatie is van het 129-laags REGIS II V2.2 model. De verschillen bedragen voor 80%
tussen de -0.04 en +0.17 meter in vergelijking tot het 129-laags MODFLOW6 model.

2.5

Overige aanpassingen in MODFLOW
In het kader van beheer en onderhoud van LHM is een aantal JIRA issues verwerkt die effect
hebben op het MODFLOW model. Deze worden hieronder besproken.

2.5.1

Actualisatie grondwateronttrekkingen
Een deel van de grondwateronttrekkingen ten behoeve van drinkwater is geactualiseerd. Hiervoor
is gebruik gemaakt van de binnen het NHI ontwikkelde Grondwateronttrekkingen database
(GWO). Aangezien deze database alleen voor de onttrekkingen van Brabant Water en
Watermaatschappij Limburg (WML) volledig is, is de actualisatie alleen uitgevoerd voor de
onttrekkingen van deze twee partijen.
In het LHM wordt gerekend met een vaste onttrekking uit het grondwater, die is gebaseerd op een
langere periode. Voor de actualisatie van de onttrekkingen is de periode 2009-2018 gebruikt.
Omdat de onttrekkingen voor WML beschikbaar waren t/m 2017 is voor WML de periode 20092017 gebruikt.
De stationaire onttrekking is bepaald op basis van de mediane onttrekking over de beschouwde
periode. De totaal onttrokken hoeveelheden grondwater zijn weergegeven in Tabel 2.3. De
effecten op de stationaire grondwaterstand en diepe stijghoogte zijn weergegeven in Figuur 2.26.
De totale onttrekking per jaar wijzigt nauwelijks, maar er vindt wel een duidelijke verschuiving naar
andere winlocaties plaats. Dit is duidelijk te zien in de berekende verschillen van de diepe
stijghoogten.
Tabel 2.3

Onttrokken grondwater in m3/jaar in LHM 3.6 en LHM 4.0 voor Brabant Water en

Watermaatschappij Limburg.
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Drinkwaterbedrijf

LHM
3.6

LHM
4.0

Brabant Water

177.6

182.1

Watermaatschappij
Limburg

71.1

71.1
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Figuur 2.26 Effecten van de actualisatie van de grondwateronttrekkingen van Brabant Water en
Watermaatschappij Limburg om de stationaire grondwaterstand (links, modellaag 1) en diepe stijghoogte
(rechts, modellaag 6).

Alle grondwaterwinningen die in LHM 3.4 aanwezig zijn, zijn opnieuw ingedeeld op basis van het
nieuwe lagenmodel en de filterstellingen. Voor de niet-drinkwaterwinningen waren geen
filterstellingen beschikbaar. Deze winningen zijn ingedeeld op basis van het LHM 3.4 lagenmodel.
Bij het indelen van de winningen is gecontroleerd of alle winningen worden toegekend aan het
nieuwe lagenmodel. Dit was het geval, met uitzondering van twee onttrekkingen van Vitens (zie
Tabel 2.4). Deze onttrekkingen hebben een filterstelling onder de geologische basis waardoor ze
niet zijn meegenomen in de modelinvoer
Tabel 2.4

2.5.2
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Onttrekkingen die filterstelling onder de geologische basis.
Bovenkant

Onderkant

Onttrekking

Geohydrologische

X

Y

filter

filter

Id

Puttenveld

(m3/d)

basis

227760

478710

-164.5

-179.5

HO1966_16

DKH

-219.3

-58

250445.4

496955.1

-6.32

-30.39

MA1996_16

MAN

-617.6

-4.17

Bodemhoogte Maas
Tijdens het gebruik van vorige versies van het LHM bleken de rekenresultaten in Zuid-Limburg
vaak onverwachte resultaten te vertonen. Na analyse bleek dat dit werd veroorzaakt door twee
issues in dit gebied.
1. MODFLOW peil Maas. Er is gebleken dat in het MODFLOW model voor een stuk van de
Maas in Zuid Limburg wel een peil en conductance was gedefinieerd maar geen
bodemhoogte en infiltratiefactor. Het MODFLOW model heeft alle vier parameters nodig
om berekeningen te maken voor de rivier. Als één van deze parameters niet is gedefinieerd
voor een cel, komt voor deze cel de waterloop te vervallen. Hierdoor was in het MODFLOW
model in Zuid-Limburg onterecht de Maas niet geschematiseerd, zie Figuur 2.27.
2. Koppeling MOZART-MetaSWAP. Dit issue wordt besproken in 5.2.4.
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Figuur 2.27 Locaties waar de Maas niet aanwezig is in LHM 3.4 (rood) en waar de Maas wel aanwezig is in
LHM 3.4 (zwart).

In het extra gebied is voor de infiltratiefactor een waarde van 0.1 genomen, omdat deze waarde
ook wordt gebruikt voor de overige delen van de Maas. Omdat gegevens over de werkelijke
bodemhoogte niet beschikbaar waren, is een minimale waterdiepte aangenomen van 1 m in
combinatie met de minimale waterstand over de periode 1980-2010. Het model is beperkt
gevoelig voor de waterdiepte in het model, omdat het drainage- en infiltratieniveau in de
modelsimulatie wordt bepaald door het peil en niet door de bodemhoogte. Het model is wel
gevoelig voor de doorsnijding van de waterloop in de deklaag. In Zuid-Limburg is de Maas
geschematiseerd in modellaag 2, waardoor de rivier een eventueel aanwezige deklaag doorsnijdt.
Als gevolg van de aanpassingen dalen de grondwaterstanden in het gebied langs de Maas (zie
Figuur 2.28).

Figuur 2.28 Verandering van de gemiddeld hoogste grondwaterstand (HG3) (links) en gemiddeld laagste
grondwaterstand (LG3) (rechts) voor het jaar 2003, als gevolg van het herstel van de Maas in Zuid-Limburg in
het MODFLOW model.
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2.5.3

Verlengen MODFLOW peilen hoofdwatersysteem
In MODFLOW is het hoofdwatersysteem als apart waterloop systeem gedefinieerd. Voor de peilen
worden maandelijks gemiddelde waarden gebruikt. Deze peilen worden afgeleid op basis van de
afvoeren bij Lobith en Monsin, op basis van eerder bepaalde relaties tussen de afvoer op één van
deze twee locaties en een peil. De peilen zijn geactualiseerd tot en met oktober 2019.

2.5.4

Oppervlaktewatersysteem buitenland en wadden
Het lagenmodel is uitgebreid naar de Waddeneilanden en delen van België en Duitsland. Het
topsysteem is voor deze gebieden uitgebreid in de river package en in de drain package van
MODFLOW.
De river package is uitgebreid op basis van:
Een opgeschaald waterlopen bestand voor Vlaanderen uit het Brabantmodel.
De waterlopen voor België en Duitsland uit het regionaal grondwatermodel IBRAHYM v2.2.
De waterlopen in het buitenland hebben allemaal een infiltratiefactor van 0 en kunnen daarom
alleen maar draineren.
Voor het gehele buitenland en de Waddeneilanden is een gebiedsdekkende maaivelddrainage
geïmplementeerd van 0.2 m - mv.
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3

Actualisatie van het topsysteem

3.1

Inleiding
Het topsysteem vormt een belangrijk onderdeel in de modellering van het watersysteem. In dit
rapport wordt met topsysteem het deel van het hydrologische systeem bedoeld, dat boven het
eerste watervoerende pakket ligt. Vanuit het perspectief van de grondwatermodellering hebben
we het specifiek over dat deel van het oppervlaktewater en de drainagemiddelen dat in de vorm
van vlakvormig opgelegde relaties in het grondwatermodel wordt geschematiseerd. Deze relaties
tussen grond- en oppervlaktwater worden in LHM geschematiseerd in (enkelvoudige) freatische
lekweerstanden5.
De freatische lekweerstand is de weerstand die het freatische grondwater binnen een modelcel
ondervindt bij stroming naar alle oppervlaktewateren (zie Figuur 3.1). De term freatische
lekweerstand wordt hier gehanteerd om aan te geven dat de cel-weerstand afhangt van de
celgrootte en de veldeigenschappen binnen het celgebied (zie onderstaand kader). Voor meer
achtergrondinformatie wordt verwezen naar De Lange 1997 en Groenendijk et al., 2002.

Figuur 3.1 Stroming van grondwater naar een enkelvoudige grondwaterafvoer-stelsel.

De parametrisering van het topsysteem wordt bepaald door de ligging van waterlopen, de
representatieve dikte van het topsysteem, de intreeweerstanden, de weerstanden in de
ondergrond en de doorlatendheid van de ondergrond (zie kader).
Bij de uitwerking van het waterkwaliteitsinstrumentarium (Janssen et al, 2016) is aanbevolen om
de schematisatie en de parametrisatie van het topsysteem te actualiseren, vooral met data uit
GeoTOP. Bij toepassing van het LHM kwam namelijk naar voren dat de datasets van dikte en
hydrologische eigenschappen (kD- en c-waarden) niet consistent zijn, waardoor niet goed een
doorstroomde dikte kon worden gereproduceerd en dit op alternatieve wijze moest worden
benaderd. Bovendien zijn de parameters grotendeels gebaseerd op oude datasets. Idealiter
worden ook de ligging en eigenschappen van waterlopen herzien, maar aanbevolen wordt hier te
wachten op het vullen van de oppervlaktewaterdatabase HyDAMO.

——————————————
5

In LHM 2.2 was gebruik gemaakt van samengestelde freatische lekweerstanden waarbij meerdere systemen werden
gelumpt, sinds LHM 3.0 is weer gebruik gemaakt van enkelvoudige lekweerstanden. Zie de betreffende
veranderingsrapportages.
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Beschrijving van de formule van de Lange (bron: NHI deelrapport freatische lekweerstanden,
2008).

Hierin is:
cf-lek freatische lekweerstand van het drainagestelsel [d]
cL* voedingsweerstand voor het landoppervlak deel van de doorsnede [d]
c0 weerstand van de slootbodem [d]
c1 weerstand van de scheidende laag (onder het topsysteem) [d]
H0 representatieve dikte van het watervoerend pakket in het topsysteem [m]
kv verticale doorlatendheid van het watervoerend pakket in het topsysteem [m/d]
k0,x horizontale doorlatendheid van het watervoerend pakket in het topsysteem [m/d]
Ltot representatieve slootafstand [m]
Bcor (eventueel gecorrigeerde) breedte van de sloten [m]
λL spreidingslengte behorend bij 0 ≤ x ≤ L/2 [m]
λB spreidingslengte behorend bij –Bcor/2 ≤ x ≤ 0 [m]

De laatste actualisatie van de parameters in het topysteem heeft plaatsgevonden in LHM 3.0
(Hoogewoud et al., 2013), dit betrof echter een eenvoudige aanpassing. De onderliggende
parameters zijn grotendeels gebaseerd op de schematisatie van LHM versie 1+ (projectteam NHI,
2008) en daarin is gebruik gemaakt van eerdere parameters uit de voorlopers van NHI, de
hydrologie voor STONE (Kroon et al, 2001).
Voor LHM 4.0 zijn de geohydrologische parameters van het lagenmodel (kD- en c-waarden)
geactualiseerd (zie paragraaf 2.3). De uitwerking hiervan heeft plaatsgevonden in overleg met
modelspecialisten van Deltares, Wageningen Environmental Research en een zelfstandig
hydroloog. Daarbij zijn in een startbijeenkomst eerst de beschikbare bronnen geïnventariseerd en
vervolgens is met nieuwe voorbewerkingssoftware nieuwe data voor kD- en c-waarden afgeleid.
De resultaten zijn besproken met de modelspecialisten en na een bijstelling opgenomen in het
LHM. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de afleiding van de freatische lekweerstanden.
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3.2

Afleiding van de freatische lekweerstanden
De freatische lekweerstanden (zie voor de toelichting op de termen voorgaand kader) zijn opnieuw
berekend aan de hand van:
• Horizontale doorlatenheid (kh) [geactualiseerd]
• Verticale doorlatendheid (kv) [geactualiseerd]
• Weerstand van de eerste modellaag (c1) [geactualiseerd]
• Doorstroomde dikte (D) [ongewijzigd]
• Intreeweerstand (c0) [ongewijzigd]
• Slootbreedte (gemiddeld per cel) [ongewijzigd]
• Slootlengte (gesommeerd per cel) [ongewijzigd]
In Figuur 3.2 is een overzicht gegeven van de waarden uit GeoTOP die zijn gebruikt bij de
afleiding. In Figuur 3.3 zijn ter illustratie de invoerbestanden voor de doorstroomde dikte en de
intreeweerstand weergegeven. Deze bestanden zijn ongewijzigd t.o.v. LHM 3.4.

Figuur 3.2 Overzicht van de dekking van GeoTOP (status najaar 2019) en de waarden die zijn gebruikt voor
het afleiden van topsysteemparameters. In blauw: GeoTOP 1.3. In Oranje: GeoTOP Brabant.

Figuur 3.3 De doorstroomde dikte (D) (links) en de intreeweerstand C0 (dag) (rechts) die zijn gebruikt bij het
afleiden van de freatische lekweerstanden. Deze bestanden zijn ongewijzigd t.o.v. vorige LHM-versies.

In paragraaf 2.3 is de opbouw van het lagenmodel beschreven. De geohydrologische parameters
voor de eerste modellaag (c1) zijn gebruikt en verder bewerkt voor de afleiding van de freatische
lekweerstanden. Hieronder volgt een overzicht van het totaal van de doorlopen stappen om
doorlatendheden te berekenen, die vervolgens zijn gebruikt als invoer voor het berekenen van de
freatische lekweerstanden:
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1.

Per voxel van GeoTOP v1.3 is de samenstelling met de grootste kans van voorkomen
geselecteerd.
2. Uit GeoTOP wordt het deel dat zich boven de onderkant van REGIS-HLc (de holocene laag
in REGIS II V2.2) bevindt uitgesneden.
3. Aan alle voxels van GeoTOP v1.3 wordt een kh en kv toegekend, op basis van een
basistabel (zie bijlage E) en aanvullende info voor enkele geologische informaties (zie
paragraaf 2.3.2.2 voor een nadere toelichting).
4. De weerstand en transmissiviteit van het basisveen wordt berekend aan de hand van de
exacte laagdikte (zie paragraaf 2.3.2.2).
5. Voor GeoTOP Brabant is het deel dat zich boven de onderkant van REGIS-HLc bevindt
uitgesneden.
6. De weerstanden en transmissiviteiten voor de holocene sedimenten van GeoTOP Brabant
zijn gesommeerd.
7. De transmisssiviteiten en weerstanden zijn toegekend aan de Formatie van Singraven (de
beekdalen volgens de hydrotypenkaart, zie figuur 2.6).
8. De transmissiviteiten en weerstanden van basisveen, GeoTOP Brabant, Hydrotypes en
Singraven zijn gecombineerd met GeoTOP v1.3.
9. Er zijn verticale doorlatendheden afgeleid door de transmissiviteiten en weerstanden door
de dikte te delen.
10. De horizontale doorlatendheid is vervolgens samengesteld uit de horizontale
doorlatendheid van de hydrotype (zie Tabel 3.1) voor de eerste twee meter van de
doorstroomde dikte, en de horizontale doorlatendheid van de daar aanwezige laag uit het
nieuwe lagenmodel.
Voor de horizontale doorlatendheid (stap 10) betekent dat uiteindelijk dat bij een doorstroomde
dikte van 1 of 2 meter (alle veen- en kleigebieden) effectief alleen de doorlatendheid van de
hydrotypes is gebruikt. Bij een doorstroomde dikte van bijvoorbeeld 7 meter is de doorlatendheid
als volgt bepaald:
1.
2.

3.

Voor de bovenste 2 meter van de doorstroomde dikte is de transmissiviteit berekend
door 2 m te vermenigvuldigen met de horizontale doorlatendheid van het hydrotype.
Vervolgens is bepaald welke lagen van het laagmodel vallen binnen (peil – 2.0 m) en
(peil – doorstroomde diepte). Er is berekend hoe dik de delen zijn die binnen deze
grenzen vallen; en hiermee is een per laag een transmissiviteit berekend.
Alle transmissiviteiten zijn gesommeerd en gedeeld door de doorstroomde dikte om
een effectieve horizontale doorlatendheid te berekenen.

De resulterende horizontale en verticale doorlatendheden zijn weergegeven in Figuur 3.4.

Figuur 3.4 Links: Toegepaste verticale doorlatendheid (kv). Rechts: horizontale doorlatendheid (kh).
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Tabel 3.1 kv, anisotropie en kh waarden van de verschillende hydrotypen.

Hydrotype

Kv

Betuwe-komgronden

anisotropie

kh

0.025

10

0.25

Betuwe-stroomruggronden

0.1

2

0.2

Dekzand profiel

0.2

2

0.4

Duinstrook

1.5

2

3

Eem en/of keileemprofiel

0.5

2

1

Keileem profiel

0.1

2

0.2

Keileem-Peelo profiel

0.1

2

0.2

Loss profiel

0.1

1

0.1

Nuenengroep profiel

0.1

10

1

Oost-Nederland profiel

0.1

2

0.2

Open profiel

0.1

2

0.2

Peelo profiel

0.75

5

3.75

Singraven-beekdalen

0.05

10

0.5

7

1

7

0.1

10

1

Westland-C-profiel

0.05

10

0.5

Westland-DC-profiel

0.05

10

0.5

Westland-DHC-profiel

0.05

10

0.5

Westland-DH-profiel

0.05

10

0.5

Westland-D-profiel

0.05

10

0.5

Westland-HC-profiel

0.05

10

0.5

Westland-H-profiel

0.05

10

0.5

Stuwwallen
Tegelen/Kedichem profiel

Voor de verticale doorlatendheid is exclusief de hydrotype-kv genomen, met als aanname dat
eventuele weerstandslagen in de parameter c1 worden opgenomen, en dus niet in de parameter
kv thuis horen. Omdat de doorstroomde dikte niet is geactualiseerd wordt deze aanname echter
geschonden. Als er een ondiepe weerstandslaag aanwezig is, zou de doorstroomde dikte namelijk
gereduceerd moeten worden, of de kv aangepast moeten worden. Het is dan ook aan te bevelen
om de doorstroomde dikte opnieuw te bepalen, op een wijze die consistent is met de bepaalde kh
en kv als uitbreiding van de werkzaamheden (zie paragraaf 3.5).
De resulterende freatische lekweerstanden zijn weergegeven in figuur 3.5 – 3.7. De nieuwe data
en methode resulteren in hogere freatsiche lekweerstanden voor alle drie de systeemen in laag
Nederland en peilgestuurd Nederland. De verschillen in de hogere gelegen, vrij afwaterende
gebieden zijn zeer beperkt.
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Figuur 3.5 Freatische lekweerstand (dagen) van het primaire waterlopensysteem in LHM 3.6 (links) en LHM
4.0 (rechts).

Figuur 3.6 Freatische lekweerstand (dagen) van het secundaire waterlopensysteem in LHM 3.6 (links) en
LHM 4.0 (rechts).
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Figuur 3.7 Freatische lekweerstand (dagen) van het tertiaire waterlopensysteem in LHM 3.6 (links) en LHM
4.0 (rechts).

3.3

Gebruikte programmatuur
Bij de werkzaamheden om GeoTOP-informatie te verwerken tot freatische lekweerstanden is
gebruik gemaakt van de hieronder genoemde scripts.
Voor berekening van transmissiveit en weerstand van de eerste laag is gebruik gemaakt van:
• geotop_to_c1.py
• brabant_geotop_to_c1.py
• hydrotype_to_c1.py
• merge_kd_c.py
De volgende scripts zijn gebruikt om de freatische lekweerstand te bereken:
• hydrotype_k.py
• leakage_c.py
Aanbevolen wordt de scripts na oplevering van het project te beheren en onderhouden en
ontsloten via de toekomstige github van het NHI.

3.4

Effecten van gewijzigde freatische lekweerstanden
In figuur 3.8 is het effect weergegeven van de toepassing van de nieuwe freatische
lekweerstanden op de grondwaterstanden en de stijghoogte in een diep watervoerende pakket, bij
een stationaire som. Over het algemeen nemen de grondwaterstanden en de stijghoogte toe. De
verandering in de stijghoogte is nagenoeg overal niet groter dan 0.25 m. Uitzondering hierop zijn
de gebieden met grote doorstroomde diktes: grote delen van Brabant, stukken van Gelderland en
Overijssel ten oosten van de IJssel. De oorzaak is het betrekken van de doorlatendheid van het
nieuwe lagenmodel. Voor de Veluwe is dit echter niet zichtbaar omdat er op de Veluwe bijna geen
waterlopen liggen. Aangezien de meeste waterlopen in de stationaire toestand drainerend zijn,
duidt de verhoging van de grondwaterstanden op hogere weerstanden; voor de delen met grote
doorstroomde diktes op lagere weerstanden.
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Figuur 3.8 Effect van het gebruik van nieuwe freatische weerstanden in het lagenmodel van LHM op de
berekende grondwaterstanden (links) en diepe stijghoogte (rechts, modellaag 4) , voor een stationaire
situatie.

3.5

Discussie en aanbevelingen
GeoTOP kent verschillende realisaties. In LHM 4.0 is gebruik gemaakt van de meest
waarschijnlijke realisatie per voxel. Dit wijkt af van de standaardtoepassing van GeoTOP waar een
min of meer meest waarschijnlijk ensemble per lithoklasse is gebruikt. Dit is bewust gedaan omdat
het gebruik van de standaardtoepassing een meer grillig beeld vertoont (zie figuur 3.9) en lastiger
is te analyseren. TNO beveelt aan om hiervoor in de plaats gebruik te maken van 100
deklaagweerstanden op basis van de 100 realisaties van het model, en deze vervolgens te
middelen. Daarbij hoeft niet gerekend te worden met de realisaties zelf, er kan ook met de kansen
worden gerekend. In het TNO-rapport R11068 Hydraulische parameterisering GeoTOP Zeeland
wordt uitgelegd hoe dit gedaan is voor de weerstand van de Holocene afzettingen in Zeeland.
Aanbevolen wordt om in het kader van NHI de verschillende realisaties van mogelijke
toepassingen te onderzoeken, en een keuze te maken over de binnen LHM aanbevolen methode.
Uit analyse van de oude en nieuwe freatische lekweerstanden is geconcludeerd dat naast
aanpassing van de kD- en c-waarden ook een aanpassing in de doorstroomde dikte gewenst is.
Dit is ook een gevoelige parameter gebleken tijdens de uitwerking van de
waterkwaliteitsmodellering (Janssen et al, 2016, Van der Bolt et al., 2019). Als blijkt dat deze
aanpassing leidt tot verbetering van de berekende grondwaterstanden, dan wordt (in verband met
gewenste verbetering van de waterkwaliteitsberekeningen) voorgesteld deze aanpassing op korte
termijn door te voeren.
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Figuur 3.9 Illustratie van verschillend gebruik van GeoTOP aan de hand van een doorsnede nabij Boskoop
(onder). Links: standaard GeoTOP (meest waarschijnlijke lithoklasse). Rechts: Lithoklasse bepaald aan de
kans op voorkomen. Voorbeeld van een doorsnede in Zuid-Holland over Boskoop.

Verder wordt aanbevolen om in het kader van NHI het gebruik van de formule De Lange nader te
analyseren en bediscussiëren met experts en een keuze te maken in de definitief te gebruiken
versie binnen NHI. Dit omdat er diverse versies beschikbaar zijn, bijvoorbeeld met- en zonder “Efactor”, en aanscherping van de deeltermen, bijvoorbeeld rond de radiale weerstand, die
verschillende resultaten weergeven. In LHM 4.0 is gebruik gemaakt van de versie die in iMOD is
geïmplementeerd.
Tot slot wordt aanbevolen om, naast de doorstroomde dikte zoals in de vorige paragraaf is
aanbevolen, de overige invoerbestanden voor het topsysteem (inclusief de ligging en
eigenschappen van waterlopen, zoals intreeweerstanden) te actualiseren en verder te verbeteren.
Ook kan worden gedacht aan nadere differentiatie van de eigenschappen per drainagesysteem.
Deze werkzaamheden zullen bij de verdere uitwerking van het NHI kunnen worden opgepakt.
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4

Actualisatie van het bodem-water-plantatmosfeer systeem

4.1

Inleiding
Evapotranspiratie vormt na de neerslag de belangrijkste component van de waterbalans. In het
verdampingsproces speelt de vegetatieontwikkeling een sleutelrol via transpiratie,
interceptieverdamping en via de bedekking van de grond. Tot dusver is in het LHM en in andere
NHI-toepassingen het verdampingsproces gemodelleerd met vaste groeicurven van de vegetatie.
Deze groeicurven zijn gebaseerd op langjarige gemiddelden van simulaties met SWAP-WOFOST,
die als ijkpunt worden gezien voor het NHI. Deze middelingsmethode heeft als nadeel dat de
vegetatiedynamiek in een specifiek jaar niet wordt vertaald naar een specifiek tijdverloop van de
evapotranspiratie en van de watervraag. Bijvoorbeeld bij een gewas dat als gevolg van hoge
temperaturen in een bepaald jaar vroeg afrijpt en vroeg wordt geoogst. Het gebruik van de vaste
groeicurven op basis van langjarige gemiddelden houden geen rekening met dergelijke specifieke
omstandigheden.
De langjarig gemiddelde evapotranspiratie in het LHM kan bovendien afwijken af van de langjarig
gemiddelde evapotranspiratie van een SWAP-WOFOST run. De vaste groeicurven van het LHM
zijn namelijk gebaseerd op SWAP-WOFOST runs voor optimale bodemvochtcondities en dus ook
optimale gewasontwikkeling. In de praktijk kan de gewasontwikkeling suboptimaal zijn waardoor
de watervraag lager is. Daarmee introduceert het werken met een gemiddelde optimale
groeicurve een bias in de LHM-verdampingsberekening, met mogelijke overschatting van de
verdamping.
De wetenschappelijke adviesraad van het NHI heeft geadviseerd om voor de berekening van
verdamping over te stappen op de methode van Penman-Monteith (PM), de methode die ook
wordt gebruikt in de Waterwijzer Landbouw. In de speciale versie van PM voor gedeeltelijke
gewasbedekking komt de verdeling tussen transpiratie en bodemverdamping via weerstanden tot
stand. Objectief gezien geeft deze rekenwijze niet noodzakelijkerwijze een nauwkeuriger resultaat
dan de gewasfactor-methode, maar het is wel een beter vertrekpunt voor toekomstige
conceptuele verbetering gebaseerd op metingen.
De koppeling tussen MetaSWAP en WOFOST is in 2018 gerealiseerd in het kader van het
Lumbricus programma. Daarbij is tevens het zuurstofstress-concept van Bartholomeus
(Bartholomeus et al., 2008) toegevoegd. Op basis van de ervaringen binnen Lumbricus is
besloten om dit concept vooralsnog niet over te nemen in het LHM, omdat nog nader onderzoek
nodig is om het aanpassingsvermogen van de plant te simuleren. Bovendien nam bij het
introduceren van het concept in Lumbricus de rekentijd significant toe. Voor de nietlandbouwgewassen waren nog geen parameters voor het rekenen met Penman-Montheith
beschikbaar. De doelstelling van dit project was het koppelen van WOFOST aan MetaSWAP en
toepassen van de ontwikkelde kennis in voorlopende projecten. Als informatie beschikbaar komt
voor de overige gewassen kan dit in een latere versie van het LHM ingebracht kunnen worden.
Voor de natuurlijke vegetaties voegt het rekenen met Penman-Monteith weinig toe zolang de
ijkbasis van de parameters niet wordt herzien. Daarom is voor de natuurlijke vegetaties de
gewasfactormethode voorlopig gehandhaafd, inclusief de gebruikte Ruttermethode voor de
interceptieverdamping.
Voor LHM 4.0 zijn in MetaSWAP wijzigingen doorgevoerd om de koppeling met het
gewasgroeimodel WOFOST te maken, de Penman-Monteith methode direct toe te passen en
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overige aanpassingen door te voeren in de rekenwijze voor interceptieverdamping, de
wortelopname, de drukhoogteverdeling in de wortelzone en voor de bodemverdamping. De
wijzigingen bouwen voort op de MetaSWAP versie, die in het kader van het traject ‘traject robuust
maken MetaSWAP” is opgeleverd (Van Walsum et al., 2019, zie bijlage F). Deze wijzigingen
worden achtereenvolgens toegelicht in de paragrafen 4.2 t/m 4.7. Paragraaf 4.8 beschrijft de
uitbreiding van de MetaSWAP schematisatie die nodig was bij het uitbreiden van het modelgebied
(zie ook paragraaf 2.5.4). Paragraaf 4.9 beschrijft overige aanpassingen in MetaSWAP en
paragraaf 4.10 beschrijft de aanpassingen die zijn verricht in de invoer van MetaSWAP. De
individuele en gezamenlijke effecten van de wijzigingen worden beschreven in paragrafen 4.11 en
4.12.
Alle achterliggende testresultaten met betrekking tot de wijzigingen in MetaSWAP en de koppeling
met WOFOST zijn ontsloten via ftp://ftp.wur.nl/simgro/VoorRWS/ .
In het kader van beheer en onderhoud zijn ook een aantal Jira-issues opgelost. Tabel 4.1 toont de
Jira-issues die zijn meegenomen met betrekking tot MetaSWAP.
Tabel 4.1 JIRA issues in MetaSWAP waar beheer en onderhoud is uitgevoerd.

Issue

NHI-147
NHI-265
NHI-285
NHI-507

4.2

Beschrijving
Gecompenseerde opname
met Jarvis-methode
Grondwateronttrekkingen voor
beregening flexibeler maken
Stopzetten van het
programma bij fouten
Flexibilisering eenheid van idfuitvoer

Leidt het tot
aanpassing?
Ja

Beschreven in
paragraaf
4.5 en 6.3.3.3

Ja

6.3.3.1

Ja

6.3.3.4

Ja

6.3.3.2

Koppeling met gewasgroeimodel WOFOST
Het schema van de koppeling tussen MetaSWAP en WOFOST in Figuur 4.1 laat zien dat de
modellen elkaar wederzijds beïnvloeden. Dat heeft tot gevolg dat de gevoeligheid van het totale
systeem voor vochttekorten toeneemt. Bijvoorbeeld, een periode met vochttekort aan het begin
van de zomer heeft invloed op de gewasontwikkeling gedurende de rest van het seizoen; de
invloed op het gewas werkt dan als een effectversterker van bodemvochtcondities.
Voor de schematisatie en parametrisatie van WOFOST is aangesloten bij de laatste
ontwikkelingen in de Waterwijzer Landbouw (2018). Een belangrijke verandering die daarbij
meekomt is het gebruik van een aflopende worteldichtheidsverdeling met de diepte, zoals getoond
in Figuur 4.2.
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Interceptie
Gewasweerstand
nat blad
Gewasweerstand
Straling op bodem

Relatieve transpiratie

Wortelzone dikte

Figuur 4.1 Schematische weergave van de koppeling tussen MetaSWAP (links) en WOFOST (rechts)
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1

Relatieve worteldichtheid (-)
Figuur 4.2 Worteldichtheidsverdeling in Waterwijzer Landbouw (2018)

Naast de directe invloeden via de getoonde koppelingen in Figuur 4.1 zijn er ook zogenaamde
indirecte effecten van de voorjaarssituatie:
de grondbewerking in het voorjaar moet worden uitgesteld als het te nat is;
het zaaien moet worden uitgesteld als het te nat is en/of te koud;
de kieming is afhankelijk van de temperatuur en vochtcondities.

4.3

Penman-Monteith direct methode
De Penman-Monteith direct methode (Van Dam, in Waterwijzer 2018) gebruikt in plaats van
gewasfactoren gegevens van bladoppervlakte-index, reflectiecoëfficiënt, gewashoogte, minimale
huidmondjesweerstand en minimale bodemweerstand. De potentiële transpiratie van een droog
gewas Tp (mm d-1) en potentiële bodemverdamping Ep (mm d-1) worden als volgt berekend:
 
p  C  e − e 
(1 − Wfrac )  Vc v ( Rn − G ) + 1 a a  sat a  
 w  ra, can  
 w
Tp =

rs, min 
 v +  a  1 +

ra, can LAIeff 


57 van 142

Veranderingsrapportage LHM 4.0
11203718-000-BGS-0002, 20 februari 2020

(1.0 − Vc )
Ep =

v

w

( Rn − G ) +

p1 aCa  esat − ea 


 w  ra, soil 


r 
 v +  a  1.0 + soil 
ra, soil 


met:
Wfrac de fractie van de dag dat het gewas nat is (-),
Vc is de gewasbedekking (-),
v is de helling van de dampspanningscurve (kPa C-1),
w is de latente verdampingswarmte (J kg-1),
Rn is de netto straling aan de bovenzijde van het gewas (J m-2 d-1),
G is de bodemwarmte flux (J m-2 d-1),
factor p1 is nodig voor omrekening van eenheden (=86400 s d-1),
a is de luchtdichtheid (kg m-3),
Ca is de warmtecapaciteit van vochtige lucht (J kg-1 C-1),
esat is de verzadigde dampspanning (kPa),
ea is de actuele dampspanning (kPa),
a is de psychometrische constante (kPa C-1),
rs,min is de minimale huidmondjesweerstand (s m-1) zonder waterstress,
ra,can is de aerodynamische weerstand van het gewas (s m-1),
ra,soil is de aerodynamische weerstand van de bodem (s m-1) en
rsoil is een bodemweerstand voor een vochtige bodem.
De gebruikte parameters zijn vooralsnog gebaseerd op een ijking van de totale evapotranspiratie
op de gewasfactoren van Feddes (1987). Daarbij moest een aanname worden gedaan voor de
bodemweerstand bij 0% bodembedekking. Voor bouwland bij 0% bodembedekking is een lagere
bodemweerstand genomen (150 s m-1) dan bij 0% bodembedekking bij grasland (600 s m-1),
omdat de stoppels in grasland een weerstandverhogend effect hebben.

4.4

Interceptieverdamping
In de NHI gewasfactormethode is voor de interceptieverdamping een gemodificeerd Rutter
concept gebruikt, waarbij de verdamping uit het bladreservoir wordt gesimuleerd. Dat concept is
eigenlijk niet geschikt voor dagneerslag waarmee vooralsnog wordt gerekend in het LHM. Daarom
is ook voor de interceptieverdamping de rekenwijze van Waterwijzer Landbouw 2018 gevolgd, de
methode van Von Hoyningen-Hune (1983) en Braden (1985).

met :
Pi is de daginterceptie (mm)
LAI is de Leaf Area Index, de bladbedekkingsgraad (m2/m2)
a is een empirische constante (mm)
b is de bladbedekking (-)
Pgross is de bruto dagneerslag (mm).
Bij toenemende neerslag nadert de berekende waarde asymptotisch de waarde van a·LAI. Voor a
is een waarde van 0.5 mm gebruikt.
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4.5

Wortelopnameconcept
In het SWAP-model wordt de potentiële transpiratie verdeeld over de wortelzone volgens de
gehanteerde worteldichtheidsverdeling (Figuur 4.2). Per compartiment wordt vervolgens de
methode van Feddes (1978) toegepast om te bepalen wat de actuele wateropname wordt.
Het nadeel van deze methode is dat wanneer bijvoorbeeld de bovenste bodemlaag is uitgedroogd
de plant niet geacht wordt de reductie te compenseren door dieper in de wortelzone wat meer te
onttrekken, terwijl enig adaptief vermogen wel realistisch is. Een eenvoudige methode om deze
‘gecompenseerde’ opname te modelleren is de methode van Jarvis (1989).
Het principe van deze methode wordt geïllustreerd in Figuur 4.3. De werking is als volgt:
Indien de gemiddelde α van Feddes (1978) hoger is dan ω c van Jarvis, dan wordt αE voor
de gehele wortelzone op 1.0 gesteld
Indien de gemiddelde α van Feddes (1978) lager is dan ω c van Jarvis, dan wordt αE voor
de gehele wortelzone gedeeld door ωc
Deze pragmatische methode blijkt redelijk te werken voor waarden van ωc niet lager dan 0.7.
Om in de toekomst alvast voorbereid te zijn op deze toepassing is de methode al wel in
MetaSWAP ingebracht, maar nog niet toegepast. In Waterwijzer Landbouw 2018 is deze methode
echter niet toegepast, vermoedelijk vanwege het feit dat er dan te weinig droogteschade zou
worden berekend in combinatie met de bestaande bodemfysische schematisering van de
Staringreeks. Daarom wordt deze methode nu nog niet binnen MetaSWAP toegepast.
1.0
Elow

αE(-)

Ehigh

0.0
p4

p3l

p3h

p2

p1

p(m
)

Figuur 4.3 Wateropname-reductiefunctie van Feddes et al. (1978).

Figuur 4.4 Toepassing van de Jarvis methode voor gecompenseerde opname; uit : Simunek en Hopmans
(2009).
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4.6

Drukhoogteverdeling in de wortelzone
De MetaSWAP database van bodemvochtprofielen met bijbehorende verdeling van de drukhoogte
zijn ontleend aan stationaire berekeningen zonder bodemverdamping. Dat laatste betekent dat de
drukhoogtes aan het maaiveld niet lager zijn dan pF 4.2. Anderzijds worden de stationaire
profielen in de praktijk vaak niet gehaald, doordat er af en toe een bui valt. Een voorbeeld van hoe
die verdelingen zouden kunnen verschillen is gegeven in Figuur 4.5. Het gevolg is dat vooral bij
dikkere wortelzones (>0.5 m) de wateropname die gesimuleerd wordt door SWAP wat hoger zal
zijn. Dat effect was er al in eerdere versies van het LHM, maar zonder ingreep in de modellering
zou dat sterker zijn geworden als gevolg van de aflopende worteldichtheidsverdeling in
Waterwijzer Landbouw 2018.
Om ondanks deze verschillen toch te bereiken dat de gesimuleerde transpiratie van MetaSWAP
goed overeenkomt met die van SWAP is een extra parameter geïntroduceerd. In Figuur 4.5 is met
een stippelijn de drukhoogte aangegeven die hoort bij een gelijkmatige verdeling van water in de
wortelzone. In uitgedroogde situaties zal de wateropname-reductiefunctie een waarde dichter bij 1
(minder reductie in de wateropname) opleveren voor de gelijkmatige verdeling. De extra
parameter wordt gebruikt in het berekenen van een gewogen gemiddelde van 1) de verdeling in
de database en 2) de gelijkmatige verdeling. Een waarde van 0 (default) levert de drukhoogte in
de database op, een waarde van 1 levert de waarde van de gelijkmatige verdeling op. De
berekende wateropname bij een waarde van 1 kan men ook interpreteren als de wateropname bij
maximaal gecompenseerde opname (zie vorige paragraaf).
Via een kalibratieprocedure is de waarde van de wegingsparameter bepaald voor de
wortelzonediktes van 0.5 m en van 1.0 m. Voor wortelzonediktes kleiner dan 0.5 m is de waarde
gelijkgehouden aan die van 0.5 m.

MetaSWAP
SWAP
pF
Figuur 4.5 Voorbeeld van de drukhoogteverdeling van SWAP en MetaSWAP in een uitgedroogde situatie met
af en toe een bui. De stippellijn geeft een gelijkmatige verdeling van water in de wortelzone aan.

4.7

Bodemverdamping
De simulatie van de actuele bodemverdamping is ook voor SWAP een uitdaging doordat de
bovengrond extreem kan uitdrogen tot een situatie waarin de gebruikte differentiaalvergelijking en
bijbehorende parameters nog maar beperkte geldigheid hebben. Daarom wordt gebruikt gemaakt
van de pragmatische methode van Boesten-Stroosnijder (1986, zie Figuur 4.6), een zogenaamd
conceptueel model:
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ΣEa = ΣEp

for

ΣEp   22

ΣEa =  2 ΣEp

for

ΣEp   22

waarin:
β2 =

ΣEa

ΣEp

=

=

empirische
bodemparameter
van 0.054 (m½)
som
van
de
actuele
verdamping sinds
de start van de
uitdrogingsperiode
(m)
som
van
de
potentiële
verdamping sinds
de start van de
uitdrogingsperiode
(m)

Figuur 4.6 Reductie van de bodemverdamping volgens Boesten-Stroosnijder, uit Kroes et al. (2017)

In SWAP wordt de methode aangevuld met een tweede stap, namelijk een berekening van het
watertransport in het bovenste bodemcompartiment. De laagste bodemverdampingswaarde van
de twee methoden wordt gebruikt. Daarbij moet worden aangetekend dat deze berekening gebruik
maakt van de bodemdoorlatendheid bij een pF van 5.2. Deze doorlatendheid kan alleen worden
verkregen door extreme extrapolatie van de gemeten data, en moet daardoor als zeer onzeker
worden gezien.
De Boesten-Stroosnijder methode wordt ook gebruikt in MetaSWAP. Voorheen werd daarbij de
empirische bodemparameter geijkt op het langjarig gemiddelde van de SWAP simulatie, om op
die manier rekening te houden met de invloed van de tweede stap van SWAP. Maar het is
gebleken dat in situaties met extreme uitdroging de bodemverdamping in de MetaSWAP simulatie
fors groter kan zijn dan die van SWAP, en dat zijn juist de situaties waar het op aan komt. Dat
bleek met name bij de simulatie van grasland vlak na het maaien in de midzomer. Daarom is
besloten om in MetaSWAP de aanpassing van de Boesten-Stroosnijder coëfficiënt achterwege te
laten en te focussen op de extreem droge situaties. De doorgevoerde aanpassing houdt
vooralsnog in dat wanneer de doorlatendheid van de bovengrond lager wordt dan 0.2∙10 -8 m d-1 de
bodemverdamping op nul wordt gesteld. Dit kan in de toekomst verder worden verfijnd.
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4.8

MetaSWAP schematisatie in uitgebreid modelgebied
Het grondwaterdomein van het LHM is fors uitgebreid. Het betreft onder andere de
Waddeneilanden en kleine delen van België en Duitsland. Om ook voor deze gebieden een
grondwateraanvulling te kunnen berekenen is ervoor gekozen ook het MetaSWAP areaal te
vergroten (zie Figuur 2.16 in hoofdstuk 2). Het betreft ruim 105.000 extra cellen. De
parametrisering is voor de Waddeneilanden conform de bestaande werkwijze (zie eerdere LHMrapportages) gedaan. Voor de buitenlandse cellen zijn de volgende pragmatische keuzes
gemaakt:
•

•
•
•
•
•
•

4.9

Neerslag en Verdamping: alle meteorologische invoer is geëxtrapoleerd naar het volledige
actieve modelgebied door middel van de nearest neighbour interpolatie op basis van de
KNMI hoofdstations.
Landgebruik: 100% Grasland
Bodem: extrapolatie van Nederlandse bodem
Wortelzonedikte: overal 30 cm
Onverhard oppervlak: 100% (geen verhard gebied, geen oppervlaktewater)
Drainage: zie paragraaf 2.5.4
Beregening: geen

Overige aanpassingen
Het bestand mod2svat.inp toont welk svat-nummer gekoppeld is aan welk MODFLOW-id. In dit
bestand is ook de modellaag weergegeven van deze koppeling. 2050 svats werden gekoppeld
aan modellaag 0, waardoor deze svats niet gekoppeld waren aan MODFLOW. Van deze svats is
de gekoppelde modellaag nu naar laag 1 gezet.

4.10

Aanpassingen in de invoer van MetaSWAP
De volgende invoerbestanden zijn aangepast:
• para_sim.inp met de optieparameters voor o.a. het verdampingsmodel;
• luse_svat.inp met de landgebruiksparameters , o.a. de vegetatie-index;
• unsa bodemfysische database, aangemaakt met de worteldichtheidsverdeling van Waterwijzer
Landbouw 2018, inclusief kalibratie6 van wegingsparameter funi van de drukhoogte-verdeling in
de wortelzone (extra bestand frpzuni_svat.inp in de database).
De volgende invoerbestanden zijn toegevoegd:
• vg2crp_svat.inp met de koppeling van de vegetatie-index aan WOFOST gewassen;
• *.Crp bestanden van WOFOST gewassen (landbouwgewassen);
• hcrit_svat.inp met bodemparameters van de voorjaarsmodellering van WOFOST.
In het bestand para_sim.inp met de specificatie van de optieparameters zijn de volgende keuzes
aangepast:
• vegetation_mdl van 1 naar 3: van statisch naar dynamisch gewas met WOFOST;
• evapotranspiration_mdl van 1 naar 3: van gewasfactormethode naar Penman-Monteith direkt;
• CO2-concentratie van de atmosfeer.
De keuze voor het nieuwe bodemverdampingsmodel wordt automatisch ingeschakeld via de
keuze voor Penman-Monteith direct, het blijft echter mogelijk om voor het oude model te kiezen.

——————————————
6

Voor de kalibratieprocedure, zie
ftp://ftp.wur.nl/simgro/doc/Change_log/Implementation_proposals/Implementation_proposal_051.docx
Indien gevraagd wordt om een wachtwoord, druk op cancel.
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Of een gewas daadwerkelijk met WOFOST wordt gemodelleerd hang af van het bestand
vg2crp_svat.inp; die bevat een mapping van de vegetatie-index in bestand luse_svat.inp naar een
naam van een gewasfile. In de betreffende dataregel staat tevens wat de gewaskalender is en of
ook de voorjaarssituatie wordt gemodelleerd. Voor dat laatste is gekozen omdat het een
belangrijke schakel vormt tussen het weer/klimaat en de gewasontwikkeling. De voorjaarsmodellering omvat 3 fasen:
• Landvoorbereiding: pas als op 15 cm diepte aan een drukhoogtecriterium van het bodemwater
is voldaan;
• Zaaien: pas als aan een bodemvocht- en temperatuurcriterium is voldaan;
• Kieming: afhankelijk van de temperatuursom en bodemvochtcondities.
Voor vegetaties die niet met WOFOST worden gemodelleerd wordt de evapotranspiratie voorlopig
nog steeds met de NHI gewasfactormethode gesimuleerd. Via de invoer wordt dat bereikt door in
de luse_svat.inp file de Penman-Monteith parameters waarden voor ‘NoData’ te geven.
Het landgebruiksbestand luse_svat.inp is uitgebreid met een fors aantal parameters in verband
met de modeluitbreiding met Penman-Monteith en tevens van de interceptie-opties van SWAP.
Voor de vegetaties die met WOFOST worden gemodelleerd wordt ook de SWAP rekenwijze voor
interceptieverdamping op basis van de dagneerslag gesimuleerd, met de methode van Von
Hoyningen-Braden.
De nieuwe modelcode is expres niet backwards compatibel gemaakt met de oude format van
luse_svat.inp. Daar is voor gekozen om de software zo transparant mogelijk te houden en om
onverhoeds gebruik van verouderde bestanden te voorkomen.
Naast de hierboven beschreven wijzigingen in de MetaSWAP-modelinvoer is bij gebruik van
WOFOST ook een uitgebreidere meteorologische dataset nodig. Bijlage I beschrijft welke grids
hierbij nodig zijn en hoe deze klaargezet kunnen worden.

4.11

Effect van individuele wijzigingen
In deze paragraaf worden de effecten van de belangrijkste individuele wijzigingen in de
modelschematisatie van MetaSWAP beschreven. Deze effecten zijn berekend met
modelsimulaties voor de periode 2002-2003, waarbij het eerste jaar als inspeeljaar is gebruikt. De
berekeningen van de individuele wijzigingen zijn uitgevoerd met de modelschematisatie van LHM
3.4 waar de aanpassingen van bijvoorbeeld het lagenmodel zoals besproken in hoofdstuk 2 nog
niet in zijn verwerkt. De effecten van wijzigingen in de software van MetaSWAP worden
beschreven in paragraaf 6.3.

4.11.1
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Effecten van aangepast bodemverdampingsmodel
In het aangepaste model van de bodemverdamping is voor de Boesten-Stroosnijder berekening
nu overal de standaardwaarde van de parameter gebruikt (0.054 m1/2), zie paragraaf 4.7. Dat
heeft een verhogend effect op de berekende verdamping. De extra stap om de verdamping op nul
te stellen in extreem droge situaties geeft daarentegen een verlagend effect. Deze tegengestelde
effecten resulteren in het gedifferentieerde beeld van Figuur 4.7 voor het effect op de totale
evapotranspiratie.
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Figuur 4.7 Effect van het aangepaste bodemverdampingsmodel op de totale evapotranspiratie in 2003.

4.11.2

Effecten van WOFOST in combinatie met Penman-Monteith
In de simulatie met WOFOST in combinatie met Penman-Monteith is ook de worteldichtheidsverdeling aangepast, conform Waterwijzer 2018, met relatief meer wortels bovenin dan in de NHIgewasfactormethode. Deze aanpassingen worden beschreven in paragrafen 4.2 t/m 4.5. Deze
nieuwe aflopende worteldichtheidsverdeling met de hoogste worteldichtheid bij het maaiveld heeft
tot gevolg dat:
•
•

De berekende capillaire opstijging minder wordt doordat de wortels hoger in het profiel zitten
dan voorheen, en is de afstand tot de grondwaterstand groter;
De gewasopname meer geconcentreerd is bovenin waar tevens de bodemevaporatie
plaatsvindt;

Dat laatste hoeft niet per definitie te leiden tot minder beschikbaar water, omdat bovenin het
watervasthoudend vermogen groter is door de extra aanwezigheid van organische stof. Maar de
testbank met SWAP simulaties wees uit dat er voor iedere bodemeenheid per saldo minder vocht
beschikbaar is voor gewasopname, gemiddeld ca. 7% minder in een droog jaar (zie bijlage G).
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Figuur 4.8 Effect van simulatie van de gewasgroei met WOFOST in combinatie met Penman-Monteith en de
aflopende worteldichtheidsverdeling op de totale evapotranspiratie in 2003

Figuur 4.9 Effecten simulatie van de gewasgroei met WOFOST in combinatie met Penman-Monteith en de
aflopende worteldichtheidsverdeling op de LG3.

In de weergave van het effect op de totale evapotranspiratie (Figuur 4.8) is duidelijk het patroon te
herkennen van de Thiessen polygonen van de meteorologische stations. Vrijwel overal wordt een
daling van de evapotranspiratie van enkele tientallen mm berekend, met een fors aandeel van
verschillen tot boven de 50 mm. Het gros van de dalingen zit tussen de 5% en 10%. Aan de kust
rond Hoek van Holland wordt een positief verschil berekend als gevolg van de afwijkende
omstandigheden, met name de sterke zeewind die extra verdamping veroorzaakt. In het
algemeen zorgt een daling van de evapotranspiratie voor hogere grondwaterstanden omdat de
grondwateraanvulling toe neemt. Dit is ook duidelijk terug te zien in Figuur 4.9. Uitzondering
hierop is Zuid-Limburg. De berekende verlaging van de grondwaterstand komt niet overeen met
de verlaging van de verdamping. Deze verlaging wordt waarschijnlijk veroorzaakt door issues
gerelateerd aan het nog oude lagenmodel en randvoorwaarden.
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Voor een geval met aardappelen (svat 14904) is de vergelijking tussen de oude NHIgewasfactormethode met vaste gewasgroeicurven en de nieuwe rekenwijze met WOFOST en
Penman-Monteith verder onderzocht. De gesimuleerde bladbedekking LAI blijkt in de simulatie
met WOFOST ca. twee weken eerder te beginnen als gevolg van relatief gunstige
omstandigheden in de voorjaarsperioden van 2002 en 2003, in vergelijking met het langjarig
gemiddelde dat gebruikt is in de NHI-gewasfactormethode (Figuur 4.10). In het relatief warme jaar
2003 gaat met WOFOST alles wat sneller dan in 2002, en is het gewas eerder van het veld af. Uit
Figuur 4.11 blijkt dat de berekende vochtstress voor beide simulaties vrijwel gelijk is in de periode
dat het gewas op het veld staat in beide runs.
7
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Figuur 4.10 Effect van simulatie van de gewasgroei met WOFOST op de bladbedekking LAI voor svat 14904
met bodemeenheid 288, in vergelijking met het langjarig gemiddelde van de bladbedkking van de NHI-gewasfactormethode
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Figuur 4.11 Gesimuleerde vochtstress voor run met NHI-gewasfactormethode en run met WOFOST-PM, voor
svat 14904 met bodemeenheid 288

Uit de weergave van de uitgesplitste verdampingstermen (Figuur 4.12) valt op dat de
interceptieverdamping van de nieuwe methode veel lager is. Dat komt door de uit SWAP
overgenomen ‘conceptuele’ rekenwijze die in combinatie met dagneerslagen beter is af te regelen
dan de tot nu toe gebruikte NHI-methode met een zogenaamd Rutter-reservoir. Voor het
uiteindelijke effect op de gewasproductie is vooral het effect op de totale verdamping relevant, en
de doorwerking naar het effect op de berekende vochtstress.
Het beeld van de totale evapotranspiratie (Figuur 4.13) komt overeen met wat ook gevonden is in
de testbank met SWAP voor het effect van de aflopende worteldichtheidsverdeling (zie bijlage G).
Namelijk een daling van enkele procenten in een gemiddelde jaar en een daling van 7.5% in een
droog jaar voor de kleigrond waar het in dit voorbeeld om gaat (eenheid 288). In 2003 is hier de
daling ca. 8%, bij een vergelijkbaar grondwaterregime als bij de SWAP tests. Dat duidt er dus op
dat de invloed van de veranderde worteldichtheidsverdeling het dominante effect is.
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Figuur 4.12 Gesimuleerde cumulatieve verdampingstermen voor de run met NHI-gewasfactormethode en de
run met WOFOST-PM, voor svat 14904 met bodemeenheid 288. cEic = interceptieverdamping, cEact =
actuele evaporatie, cTact = actuele transpiratie, gf = gewasfactormethode, PM = Penman-Monteith.
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Figuur 4.13 Gesimuleerde cumulatieve totale evapotranspiratie voor de run met NHI-gewasfactormethode en
de run met WOFOST-PM, voor svat 14904 met bodemeenheid 288.

4.12

Effect van totale wijzigingen MetaSWAP
Onderstaande figuren tonen het effect van alle wijzigingen in MetaSWAP, zowel de wijzigingen in
de schematisatie als de wijzigingen in de software (zie paragraaf 6.3). Deze effecten zijn berekend
voor het jaar 2003, waarbij het jaar 2002 als inspeeljaar werd gebruikt. Vergelijking met
deeleffecten laat zien dat de overgang naar WOFOST en Penman-Monteith een aandeel heeft
van meer dan 90% in de verschillen.
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Figuur 4.14 Effecten van de totale wijzigingen in MetaSWAP op de HG3 (links) en LG3 (rechts) in 2003.

Figuur 4.15 Effecten van de totale wijzigingen in MetaSWAP op de totale evapotranspiratie in 2003.

4.13

Discussie en aanbevelingen
Door de aanpassingen in MetaSWAP en de koppeling met WOFOST zijn verdamping en gewassimulatie gelijkgetrokken met de ontwikkelingen in de Waterwijzer Landbouw 2018, zoals
aanbevolen door de wetenschappelijke adviesraad van het NHI. Simulatie van zuurstofstress is
vooralsnog niet in het LHM geïmplementeerd omdat het concept praktisch nog niet toepasbaar
wordt beschouwd voor LHM, door het ontbreken van het adaptieve vermogen van de plant en de
aanzienlijk grotere rekentijd. Die zelfde beperking betreft, weliswaar in mindere mate, ook de
manier waarop in Waterwijzer Landbouw 2018 de droogteschade tot stand komt. De indruk
bestaat dat bepaalde keuzes zijn gedaan om te compenseren voor gebreken in de bodemfysische
parameters die er anders toe zouden leiden dat in vergelijking met de oude Help-tabellen te
weinig droogteschade zou worden berekend. Die keuzes betreffen het gebruik van een nietrepresentatief geachte worteldichtheidsverdeling met de hoogste dichtheid bij het maaiveld en het
niet toepassen van een methode voor gecompenseerde wateropname. Aanbevolen wordt om bij
een totale herziening van de agrohydrologische parameterisering verdere consistentie te bereiken
tussen bodemfysische basisdata, landgebruik, maximale wortelzonedikte, worteldichtheidsverdeling en wateropname concept.
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Toepassing van Waterwijzer 2018 geeft vrijwel overal een daling van de totale evapotranspiratie.
In een gemiddeld jaar is de daling slechts een paar procent. Maar in een droog jaar ligt het gros
van de effecten tussen de 5% en 10%. Dat is vergelijkbaar met de daling die met SWAP is
berekend voor toepassing van de aflopende worteldichtheidsverdeling uit Waterwijzer 2018. Dat is
dus het dominante effect. Aanbevolen wordt om in een vervolg kritisch te kijken naar de rol van
deze worteldichtheidsverdeling, en de verschillen tussen gewassen, met name wat betreft het al of
niet hebben van een penwortelsysteem.
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5

Actualisatie van het oppervlaktewatersysteem

5.1

Inleiding
Het oppervlaktewater in LHM 4.0 wordt gemodelleerd in MOZART en het Distributiemodel (DM).
Bij de release LHM 3.6 zijn MOZART en DM in combinatie met RTC-tools toegepast, maar de
resultaten van het nieuwe RTC-tools model waren nog niet plausibel (Gijsbers et al., 2018).
Daarom wordt vooralsnog gebruik gemaakt van MOZART en DM.
Eind 2018 is release LHM 3.6 opgeleverd waarin vooral verbeteringen zijn doorgevoerd voor het
oppervlaktewater en een koppeling is gemaakt met RTC-tools (Pouwels et al., 2019). Deze versie
is niet toegepast in projecten. Naast de koppeling met RTC-tools is in de LHM 3.6 release wel een
aantal verbeteringen doorgevoerd in de oppervlaktewatermodules MOZART en DM, die ook zijn
opgenomen in LHM 4.0. Het betreft de volgende wijzigingen in LHM 3.6:
• Wijzigingen areaal open water in MOZART-tabellen, als gevolg van het herstellen van
fouten in de voorbewerkingsprogrammatuur
• Aanpassing in DM voor de ingelaten debieten bij Muiden voor zowel in de zomer als de
winter
• Verwerken van nieuw beschikbare informatie in DM voor de waterverdeling van de
Pannerdense Kop/IJsselkop
• Verhoging van de watervraag bij Eefde, door aanpassing van de verdeelsleutels in DM
• Verhoging van het areaal van de knoop in DM, die het pand tussen sluis III en sluis II van
het Wilhelminakanaal vertegenwoordigt
• Uitzetten van de aanvoer in DM naar de gekanaliseerde Hollandsche IJssel via de
Waaiersluis bij Gouda
• Implementeren van flexibel peilbeheer voor het IJsselmeer in DM, volgens het besluit van
RWS in 2018
• Toevoeging van een gewenst debiet Bij Hagestein in DM, voor het schut- en lekverlies en
de vistrap
• Aanpassing van de doorspoeling bij Weesp in DM
• Aanpassing van de DM-invoer in West-Brabant
• Verlenging van de DM invoerfiles tot oktober 2018.
Voor een uitgebreidere beschrijving van deze aanpassingen wordt verwezen naar de
veranderingsrapportage LHM 3.6.0 (Pouwels et al., 2018). In de volgende paragrafen wordt
beschreven welke aanvullende wijzigingen in MOZART (paragraaf 5.2) en DM (paragraaf 5.3) in
de nieuwe release zijn doorgevoerd.
De effecten van de wijzigingen zijn berekend met modelsimulaties voor de periode 2002-2003,
waarbij het eerste jaar als inspeeljaar is gebruikt. De berekeningen zijn uitgevoerd als wijzigingen
op de modelschematisatie van LHM 3.4, waarin de aanpassingen van bijvoorbeeld het
lagenmodel zoals besproken in hoofdstuk 2 nog niet in zijn verwerkt. Bovenstaande aanpassingen
in het oppervlaktewatersysteem die zijn uitgevoerd in LHM 3.6 zijn wel meegenomen in de
berekeningen.

5.2

Aanpassingen in de invoer van MOZART
In Tabel 5.1 is een overzicht gegeven van de JIRA issues m.b.t. MOZART, die in het kader van
het Beheer en Onderhoud zijn beschouwd. De issues die hebben geleid tot wijziging van de
modelinvoer zijn nader beschreven in de volgende paragrafen.
Tabel 5.1
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Issue

NHI-296
NHI-372
NHI-447
NHI-476

NHI-505

Beschrijving

Herstel ontbrekende LSWuitvoer
Dubbellingen in svat-MOZART
(herstel koppeling MS-MZ)
Actualisatie doorspoelgetallen
LSW’s
Wijziging LSW-district-relatie
LSW zonder koppeling met
MODFLOW-MetaSWAP (herstel
koppeling MS-MZ)

Leidt het tot
aanpassing?

Beschreven in
paragraaf

Ja

5.2.1

Ja

5.2.4

Ja
Ja

5.2.2
5.2.3

Ja

5.2.4

NHI-103

Gedrag uitzakken peilen

Nee

NHI-228

Balansfouten in NHI (MOZART)

Nee

NHI-246

Negatieve doorspoelingsvraag

Nee

5.2.1

Toelichting

Hiervoor is een
update van MOZART
met regionale data
nodig. Dit wordt later
opgepakt.
Een eerste analyse
heeft plaats
gevonden.
Verbetering vereist
grotere aanpassing in
MOZART, hier was
niet de gewenste
capaciteit voor
beschikbaar.
Dit issue is niet te
reproduceren met
LHM 3.4. Daarom zijn
er uiteindelijk geen
aanpassingen
doorgevoerd.

Herstel ontbrekende LSW-uitvoer
Bij het gebruik van de LHM resultaten is gebleken dat enkele LSW’s (local surface water) niet
actief zijn bij de modelberekeningen. Voor deze LSW’s werd dus geen modeluitvoer gegenereerd.
Uit analyse is gebleken dat voor de meeste LSW’s geen koppeling met de weir area’s was
beschreven in de modelinvoer. Bovendien bestond voor één LSW geen VAD (Volume Area
Discharge) tabel. Hierdoor werden deze LSW’s verwijderd uit de modelinvoer bij de preprocessing
van het LHM. De koppelingstabel tussen de weir area’s en de LSW’s is opnieuw aangemaakt op
basis van de overige modelinvoer en voor één LSW is de VAD tabel aangevuld op basis van de
naburige LSW.
De volgende LSW’s, die voorheen geen uitvoer genereerden, zijn door dit beheer en onderhoud
weer geactiveerd: 231144, 500034, 500035, 150002, 150049, 130073, 131125, 151134.
De wijzigingen hebben lokaal invloed op de berekende grondwaterstanden. Dit is geïllustreerd
voor de GLG in Figuur 5.1. De veranderingen van de grondwaterstanden zijn beperkt tot de
gebieden waar extra LSW’s zijn toegevoegd. Door de aanpassingen worden lokaal zowel hogere
als lagere grondwaterstanden en regionale afvoeren gesimuleerd. Uit nadere analyse blijkt dat
deze aanpassingen geen significante invloed hebben op de berekende debieten in het
hoofdwatersysteem.
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Figuur 5.1 Verandering van de LG3 (m) voor het jaar 2003 als gevolg van heractiveren van 8 LSW’s (NB, de
legendaschaal is een factor 10 vergroot ten opzichte van de standaard legenda die wordt gebruikt bij verschil
figuren van grondwaterstanden).

5.2.2

Actualisatie doorspoelgetallen LSW’s
In het kader van het Deltaprogramma Zoetwater zijn de Deltascenario’s vertaald naar modelinvoer
van het LHM. In dit project is ook gekeken naar de doorspoeling in de huidige situatie (Hunink et
al, 2018). Deze doorspoeling is bepaald op basis van interviews met waterschappen en kentallen
over de gewenste zoutconcentraties. In Figuur 5.2 is de doorspoeling in LHM 3.4 en de
geactualiseerde doorspoeling te zien. De gewijzigde doorspoeling is doorgevoerd in LHM 4.0.

Figuur 5.2 Totale doorspoeling in MOZART (mm) in LHM 3.4 (links) en na aanpassing van de
doorspoeldebieten (rechts)
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De gewijzigde doorspoeling heeft regionaal effect op de berekende waterbalans (wijziging van de
invoer is gelijk aan de wijziging van de uitvoer). De effecten van de wijzigingen op de berekende
grondwaterstanden voor het jaar 2003 zijn niet significant.
5.2.3

Wijziging LSW-district-relatie in het gebied van de Dommel
Bij het gebruik van het LHM 3.4 is gesignaleerd dat LSW 51231 waarschijnlijk is toegekend aan
een verkeerd district. Uit nadere analyse is gebleken dat het logischer is dit LSW toe te kennen
aan district 71 (Centraal Dommel) in plaats van 713 (Centraal Dommel Zuid) (zie Figuur 5.3).
De wijziging is doorgevoerd in de modelinvoer en getest. Het effect van de aanpassing blijft
beperkt tot kleine wijzigingen in de waterbalansen van de districten 71 en 713.

District 71

Lsw 51231

District 713

Figuur 5.3 Ligging van LSW 51231.

5.2.4

Herstel koppeling MetaSWAP – MOZART in Zuid-Limburg
Tijdens de validatie van de LHM toepassing in het Nationaal Water model is gebleken dat voor de
districten Geul (513) en Grensmaas (514) geen uitvoer van MOZART beschikbaar was. In een
nadere analyse bleek dat in dit gebied de beschrijving van de koppeling tussen het MOZART en
het MetaSWAP model niet volledig was in de modelinvoer, waardoor er geen interactie tussen het
MOZART en het MODFLOW/MetaSWAP model mogelijk was. Deze koppeling is hersteld.
Deze modelaanpassingen resulteren in wijzigingen van de berekende waterbalansen in ZuidLimburg. Ook de interactie tussen het oppervlaktewater en het grondwater wordt beïnvloed door
de bugfix, zie Figuur 5.4 en Figuur 5.5 voor de drainage en infiltratie. De grondwaterstanden
stijgen echter in beperkte mate; in de 2 jarige testsom wordt een stijging berekend van ongeveer 5
cm, zie Figuur 5.6.
Met het herstel van de koppeling (JIRA 505) is ook issue NHI-372 opgelost. In dit issue was
aangegeven dat in de koppeling tussen MOZART en MetaSWAP een dubbele koppeling mogelijk
was. Door het herstel van de koppeling komt er geen dubbele koppeling meer voor.
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Figuur 5.4 Infiltratie vanuit het oppervlaktewater naar het grondwater (links) en drainage van grondwater
naar het oppervlaktewater (rechts) per LSW in mm/jaar voor het jaar 2003 voor LHM 3.4.

Figuur 5.5 Infiltratie vanuit het oppervlaktewater naar het grondwater (links) en drainage van grondwater
naar het oppervlaktewater (rechts) per LSW in mm/jaar voor het jaar 2003 na herstel van de koppeling in
Zuid-Limburg, overige invoer is gelijk gehouden aan LHM 3.4.
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Figuur 5.6 Verandering van de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) (links) en Gemiddeld Laagste
Grondwaterstand (GLG) (rechts) voor het jaar 2003 als gevolg van het herstel van de koppeling in Zuid
Limburg.

5.3

Aanpassingen in de invoer van DM
In LHM 4.0 is voor het distributiemodel (DM) oppervlaktewater een aantal JIRA issues opgepakt.
In Tabel 5.2 is een overzicht gegeven van deze issues en de mate waarin ze zijn afgehandeld.
Het gaat alleen om aanpassingen aan de invoer; in de DM software zijn geen aanpassingen
gedaan.
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Tabel 5.2
Issue

NHI-354
NHI-431
NHI-432

JIRA issues in DM waar beheer en onderhoud is uitgevoerd
Beschrijving

Leidt het tot
aanpassing?

Beschreven in
paragraaf

Gewenst debiet
Muiden;
doorspoeling WestBrabant
inlaat West-Brabant uit
het Volkerak
Beregening uit externe
bron mogelijk maken /
onrealistische tekorten
bij Zeeland

Ja

5.3.1

Ja

5.3.2

Ja

5.3.2

Ja

5.3.3

inlaatcapaciteit
noordelijke kustpolders;

Ja

5.3.4

Schematisatie LHM
moet de huidige
situatie van het
watersysteem
beschrijven.

Ja

5.3.5

Nee

Nee

Toelichting

NHI-434

NHI-435

NHI-532

DM crash by 1 dag
berekening
NHI-111
Nee

NHI-433

Verbeteren van de
schatting van extreem
lage (en extreem hoge)
lokale rivierafvoeren
afhankelijk van Maas
en Rijnafvoer.

Issue is met huidige
rekencode niet
reproduceerbaar.
Issue is opgelost door
eerdere aanpassing in
het wegschrijven van
de uitvoer.
Eerste onderzoek
uitgevoerd, maar dit
vergt verdiepend
onderzoek.
Voorgesteld is om dit
naar volgend jaar te
verschuiven.

5.3.1

Aanpassing gewenst debiet Muiden
In LHM 3.6 was het gewenst debiet in Muiden al aangepast. In overleg met Waternet is het
gewenst debiet in deze versie nogmaals aangepast. In de vorige LHM-versies was het gewenst
debiet 0 m3/s in de winter, en 7 m3/s in de zomer. In nog oudere versies is het gewenst debiet ook
wel 10 m3/s geweest in de zomer, maar destijds aangepast op aangeven van Amstel, Gooi en
Vecht. Inmiddels is het beheer weer aangepast (info Waternet, actuele debieten 2011-2018, JIRA
354), en wordt in de winter typisch 2 m3/s ingelaten, en in de zomer 10 m3/s. Deze getallen zijn nu
opgenomen in LHM 4.0.

5.3.2

Aanpassingen inlaat en doorspoeling West-Brabant
Op basis van feedback op de toepassing van LHM 3.4 is de modelinvoer in West-Brabant
aangepast (JIRA 431 en 432, pers. medelingen K.J. Douben en E. Arens). In eerdere LHM versies
was een tijdsafhankelijk, gewenst debiet gedefinieerd met prioriteit 5, op link 5025 (Mark – tot
Dintel). Dat gewenst debiet was 0 m3/s in de winter, en liep in juni op van 2.0 tot 6.5 m3/s tot begin
september, om daarna af te nemen naar 0 m3/s gewenst debiet per 1 oktober.
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Dat gewenst debiet is vervallen en vervangen door:
• een gewenst debiet op tak 5026 (Dintel, Manders/Vierlinghsluis) van 3.5 m3/s in de zomer
(1 april-1 oktober) en een gewenst debiet op tak 5029 (Roosendaalsche/Steenbergsche
Vliet) van 3.5 m3/s in diezelfde periode.
• De prioriteit van deze gewenste debieten is gezet op prioriteit 6;
Er is geen inlaat meer uit het Volkerak geschematiseerd, door aanpassing van de aanvoersleutels
voor de knopen 5082 (Dintel) en 5084 (Roosendaalsche en Steenbersche Vliet), zodat water via
de Mark wordt aangevoerd en niet uit het Volkerak.
5.3.3

Aanpassing inlaatcapaciteiten in Zeeland
Bij toepassing van LHM zijn in de DM uitvoer onrealistische berekende tekorten gesignaleerd in
Zeeland (JIRA 434). Die ontstonden bijvoorbeeld in Zeeland doordat daar een inlaatmogelijkheid
uit DM was opgegeven, met inlaatcapaciteit 0 of 0.01 m3/s. Dus effectief geen inlaatcapaciteit.
Omdat er echter een onttrekkingssleutel was opgegeven, liet DM zowel de vraag van het district
zien als (het even grote) tekort. Om dit te voorkomen zijn in de nieuwe DWKEYS.TXT invoerfile de
“e” records met capaciteit 0.0 en 0.01 m3/s verwijderd. Voor district 271, de Reigenbergerpolder,
is nog steeds wel een externe aanvoer aangegeven door een inlaatcapaciteit van 0.39 m3/s uit
het Zoommeer.

5.3.4

Aanpassing inlaatcapaciteit Noordelijke kustpolders
District 142, Noordelijke kustpolders, liet in een aantal gevallen onrealistische tekorten zien (JIRA
435). Om dit te voorkomen is de inlaatcapaciteit in het model vergroot van 2.0 m3/s naar 5.0 m3/s.

5.3.5

Schematisatie van voorgenomen maatregelen in DM
Van belang is verder dat de schematisatie in LHM 4.0 de huidige situatie beschrijft, dus nog
zonder voorgenomen aanpassingen (JIRA 532). Dat betekent het volgende:
•
•

•
•

•

5.3.6
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De Roode Vaart zit als tak wel in het DM-netwerk, maar heeft nog inlaatcapaciteit nul (wordt
in 2020/2021 naar verwachting 3.5 m3/s)
Het flexibel peilbeheer IJsselmeergebied is iets aangepast ten opzichte van de eerste
implementatie flexibel peilbeheer in eerdere LHM-versie. De aanpassing is het in het model
langer op -0.10 m NAP houden van het streefpeil. In de praktijk zal het peil na een piek van
-0.10 m NAP eind maart in principe worden verlaagd naar -0.20 m NAP, maar het peil mag
in de zomer altijd weer worden opgezet naar -0.10 m NAP. Echter, in het model is dat alleen
te realiseren door de hele zomer het streefpeil op -0.10 m NAP te stellen. Dat is nu in LHM
4.0 gebeurd.
De KWA staat nog op de huidige capaciteit; de uitbreiding van de capaciteit naar 15 m 3/s
zal naar verwachting pas in 2023 gerealiseerd zijn.
De inlaatcapaciteit Noordervaart is nog niet opgehoogd (realisatie waarschijnlijk in 2021);
overigens zal implementatie van de maatregel in het model ook vragen dat de
inlaatcapaciteit van districten uit de Noordervaart en/of Peelkanaal vergroot worden in DM.
De waterverdeling bovenrivierengebied is in LHM 4.0 volgens de vereffende
afvoerverdeling 2012 gedaan, terwijl in oudere LHM-versies nog de vereffende
afvoerverdeling 2000 werd gebruikt. De nieuwe afvoerverdeling is gebaseerd op
beschikbare cijfers voor een kleine range van afvoeren (van vrijwel gesloten stuw Driel tot
helemaal geopende stuw bij Driel, Rijnafvoeren tussen 1590 en 2600 m3/s) en vervolgens
consistent geëxtrapoleerd op basis van deze nieuwe info en de oude verdeelsleutels. Het
effect van deze afvoerverdeling 2012 in vergelijking met de afvoerverdeling 2000 is een
hoger debiet via de Waal, en een lager debiet via de Nederrijn en IJssel.

Effecten van totale wijzigingen DM
De effecten van alle wijzigingen in DM samen worden geanalyseerd door de volgende modelruns
met elkaar te vergelijken:
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•
•
•

LHM 3.4. – oud peilbeheer
LHM 3.6 – met flexibel peilbeheer
LHM 4.0 – met JIRA issues verbeteringen

Voor de resultaten van LHM 3.4 is een run 1996-2006 gebruikt, voor LHM 3.6 en LHM 4.0 is een
kortere run (2002-2003) gebruikt. Hierdoor kunnen verschillen optreden m.b.t.
chlorideconcentraties en initiële toestand van de bodem (MODFLOW-MetaSWAP) en daardoor in
de watervragen die aan DM vanuit MOZART gesteld worden. Dat geldt voor de vergelijking van
LHM 3.4 resultaten enerzijds met LHM 3.6 en LHM 4.0 resultaten anderzijds.
5.3.6.1

Peil IJsselmeer
LHM 3.4 bevat het oude peilbeheer van het IJsselmeer (-0.40m NAP winter, -0.20 m NAP zomer).
In LHM 3.6 is het flexibel peilbeheer toegevoegd, volgens het nieuwe peilbesluit. In LHM 4.0 is
nog een kleine aanpassing doorgevoerd in het flexibel peilbeheer zodat het peil gelijkmatiger
uitzakt. Dit is terug te zien in onderstaande figuur.

Figuur 5.7 Het gesimuleerde peil in het IJsselmeergebied in het jaar 2003, bij LHM 3.4, LHM 3.6 en LHM 4.0.

5.3.6.2
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Inlaat Friesland
De ingelaten en uitgeslagen debieten zijn in LHM 3.4., LHM 3.6 en LHM 4.0 vrijwel identiek.
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Figuur 5.8 De afvoeren bij de inlaat Friesland in het jaar 2003, bij LHM 3.4, LHM 3.6 en LHM 4.0.

5.3.6.3

Inlaat Eefde
In LHM 3.6 en LHM 4.0 heeft de watervraag een duidelijk hogere piek dan in LHM 3.4, zie
onderstaande figuur. Dit verschil komt door de aanpassing in de watervraag van het gebied achter
Aadorp. Er wordt in LHM 3.6 en LHM 4.0 namelijk eerder water gevraagd via Aadorp aan het
Twentekanaal.
De afvoeren bij de inlaat Eefde verschillen nauwelijks tussen LHM 3.6 en LHM 4.0.

Figuur 5.9 De afvoeren bij inlaat Eefde in het jaar 2003, bij LHM 3.4, LHM 3.6 en LHM 4.0.

5.3.6.4
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Inlaat Oosterhout
Er zijn geen noemenswaardige verschillen in de afvoer bij inlaat Oosterhout tussen LHM 3.4 en
LHM 3.6, zie onderstaande figuur. Door aanpassingen in LHM 4.0 van de gewenste debieten in
West-Brabant is er een duidelijk verschil tussen LHM 3.4 en LHM 3.6 enerzijds met LHM 4.0
anderzijds.
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Figuur 5.10 De afvoeren bij inlaat Oosterhout in het jaar 2003, bij LHM 3.4, LHM 3.6 en LHM 4.0.

5.3.6.5

Oranjesluizen
De gewenste doorspoeling van het Markermeer-Oranjesluizen is in LHM 3.4, LHM 3.6 en LHM 4.0
identiek gedefinieerd. Verschillen in de afvoeren bij de oranjesluizen (zie onderstaande figuur)
ontstaan door ander peilbeheer in het IJsselmeer. LHM 3.6 en LHM 4.0 hebben het flexibel
peilbeheer, terwijl LHM 3.4 het oude peilbeheer bevat. In LHM 3.4 is nog wel een tekort in 2003, in
LHM 3.6 en LHM 4.0 niet meer, vanwege de grotere buffer door flexibel peilbeheer.

Figuur 5.11 De afvoeren bij de Oranjesluizen in het jaar 2003, bij LHM 3.4, LHM 3.6 en LHM 4.0.

5.3.6.6
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Inlaat Gouda
Onderstaande figuur toont de afvoer bij inlaat Gouda. Er zijn zeer geringe verschillen tussen LHM
3.4, LHM 3.6 en LHM 4.0.
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Figuur 5.12 De afvoeren bij inlaat Gouda in het jaar 2003, bij LHM 3.4, LHM 3.6 en LHM 4.0.
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6

Onderhoud software

6.1

Inleiding
In Tabel 6.1 is een overzicht gegeven van de versienummers van de modelcodes in LHM 4.0. De
grootste wijzigingen in de software hebben plaatsgevonden in MetaSWAP (paragraaf 6.3). De
technische achtergrondbeschrijving van de wijzigingen in MetaSWAP zijn te vinden op de ftp
ftp://ftp.wur.nl/simgro/VoorRWS/NWM44_MetaSWAP_SVN1515.zip
De nieuwe MetaSWAP is onderdeel van een nieuwe iMOD versie (iMOD 5.0, zie paragraaf 6.2)
om aan te sluiten op actuele ontwikkelingen. In de software van MOZART en DM zijn geen
wijzigingen doorgevoerd.
Tabel 6.1

Een overzicht van de versienummers (svn nummering) van de gebruikte software (svn

nummering) in LHM 3.6.0 en LHM 4.0
Software

Aansturing pythonscript
iMODFLOW
MetaSWAP (inc. TRANSOL)
MOZART
MOZART/DM preprocessing meteo
MOZART preprocessing overig (MOZARTIN)
DM

6.2

LHM 3.4.0

LHM 3.6.0

LHM 4.0

1113
1755
1233
763
922
704
842

1113
1755
1233
1136
922
1193
1146

1113
2766
1516
1136
922
1193
1146

Wijzigingen iMODFLOW
In LHM 4.0 is gebruik gemaakt van iMODFLOW versie 5.0, die onderdeel maakt van de iMOD
release van december 2019. In LHM 3.4 – 3.6 is gebruik gemaakt van iMODFLOW versie 4.2.
Hieronder is een overzicht gegeven van een aantal kleinere wijzigingen die vanaf iMODFLOW
versie 4.2 zijn doorgevoerd in de modelcode. Deze wijzigingen hebben geen noemenswaardige
invloed op de rekenresultaten van (standaard gebruik van) LHM. Verschillen zijn niet groter dan
enkele millimeters.
•
•
•
•
•
•
•
•
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iMODFLOW V5.0 ondersteunt IDF-bestanden die double-precision zijn; ook is het mogelijk om
dergelijk resultaten in double-precision op de slaan.
Data die vermeld zijn in de RUNFILE worden expliciet gebruikt in de naamgeving van de uitvoer
variabelen.
Meetpunten die zich binnen een bufferzone bevinden worden in de nieuwe versie bewaard, in
de oude versie niet.
Bij opschaling van de RCH en/of EVT wordt de NODATA-waarde van de betreffende IDF nu
als een waarde 0.0 meegenomen, hiermee wordt het effectieve oppervlak verkleind.
Verrastering van de HFB is verbeterd aangezien er kleine openingen konden optreden tussen
aaneengesloten lijnstukken.
Gebruik van de IMP-waarde in de RUNFILE in combinatie met de RCH en/of EVT-package is
hersteld.
Export van IDF-bestanden in DEBUG-mode neemt nu ook de FCT- en IMP-waarden correct
mee.
Het opslaan van de onttrekkingsput voor beregening wordt nu correct weggeschreven in de
SCAT_SVAT.INP, dit treedt alleen op als de beregening als IPF-bestanden wordt ingevoerd.
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•

•
•
•
•
•

•

6.3

Het automatische toekennen van watergangen aan de juiste modellagen is gewijzigd waarbij
watergangen ook worden toegekend aan model lagen met lage kD-waarden. De conductance
wordt nu gewogen naar de dikte toegekend.
Er is geen intern gehanteerde maximale verticale weerstand, dit was voorheen 1.0E8 dagen;
De IBDG- en ISUMSAVE-parameters zijn verbeterd en wederom geactiveerd, per tijdstap kan
dit nu worden aangepast via ISUMSAVE.
De parameter ICONCHK is verbeterd zodat deze per tijdstap dat een RIV, ISG en/of DRN wordt
uitgevoerd in plaats van alleen op momenten dat de DRN-package wordt ingelezen.
De volgorde van de RIV/ISG en de DRN/OLF in de RUNFILE bepaalde in het verleden of beiden
werden geactiveerd; dit is verholpen.
In die gevallen waarin het rekenrooster niet perfect aansluit op de invoergegevens en tevens
een hogere resolutie heeft, worden de conductances nu correct opgeschaald. Voorheen trad
hier een dubbeling op.
Het opschaling van de KVA-parameter werd voorheen geometrisch opgeschaald en is hersteld
naar een rekenkundige opschaling.

Wijzigingen MetaSWAP
In deze paragraaf worden de wijzigingen in de software van MetaSWAP beschreven. Wijzigingen
in de schematisatie zijn beschreven in hoofdstuk 4.

6.3.1

Sanering van de code in het kader van Robuust maken MetaSWAP
De code heeft een ingrijpende sanering ondergaan in het kader van project Robuust maken
MetaSWAP. De aanleiding voor het robuust maken van MetaSWAP was dat het model crashte,
vooral tijdens langjarige sommen, bijvoorbeeld na 10 jaar rekenen. Daarbij gaf het model floating
invalid’ foutmeldingen weer. In het project Robuust maken MetaSWAP (Van Walsum et al., 2019)
zijn deze problemen opgelost. De oorzaak van de ‘floating invalid’ lag in de deelcode waar de
bergingscoëfficiënt werd berekend. Een uitgebreide beschrijving is weergegeven in bijlage F.
In het project Robuust maken MetaSWAP is de modelcode van MetaSWAP ook gesaneerd (zie
bijlage F). Daarbij zijn de volgende functionaliteiten verwijderd:
• oppervlaktewatermodel SIMRES
• het stand alone kunnen rekenen met gebruik van SIMGRO-drainage.
Als alternatief voor het SIMRES model wordt in het kader van het kennisprogramma Lumbricus
gewerkt aan een koppeling met D-Flow FM 1D/2D. Als alternatief voor het stand alone kunnen
rekenen met SIMGRO-drainage is een procedure in ontwikkeling die gebruik maakt van een
enkele rij MODFLOW cellen, een zogenaamd strip-model. Dat model is al gebruikt in de testbank
voor de berekeningen met WOFOST (zie bijlage F en G).
De code van MetaSWAP is zoveel mogelijk backwards compatibel gehouden wat betreft het
rekenresultaat. Maar gezien het feit dat er meerdere bugs zijn geconstateerd bij het oplossen van
het ‘floating invalid’ probleem zijn verschillen niet volledig uit te sluiten.
Op basis van de analyse van de rekenresultaten is geconcludeerd dat het robuust maken van
MetaSWAP is geslaagd. De aanpassingen in de software hebben praktisch geen gevolg voor de
berekeningsresultaten. In Figuur 6.1 en Figuur 6.2 zijn ter illustratie de effecten van het robuust
maken van de code op de grondwaterstanden en verdamping weergegeven. Waarbij versie “0”
een som is op basis van de rekencode van vorig jaar 2018, en versie “1” met de rekencode die is
ontwikkeld ten behoeve van het Robuust maken van MetaSWAP (MetaSWAP SVN 1421) . Voor
een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar bijlage F.
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Figuur 6.1 Verschillen in HG3 (links) en LG3 (rechts) voor 2003, tussen versie “0” en “1”. Positieve waarden
betekenen hogere grondwaterstanden voor versie 1.

Figuur 6.2 Verschillen in de totale evapotranspiratie voor 2003, tussen versie “0” en “1”. Positieve waarden
betekenen hogere grondwaterstanden voor versie 1.

6.3.2

Berekening van infiltratie aan het maaiveld
In vorige versies van MetaSWAP werd de berekening van de infiltratie aan het maaiveld mede
bepaald door een inschatting van de beschikbare infiltratieruimte. Deze ruimte was daarbij pas
bekend als de update van MODFLOW heeft plaatsgevonden. In de berekeningen bleek dat de
infiltratieruimte daarbij vaak werd onderschat. Daardoor ontstond er vaak ‘zwevende plasvorming’,
ofwel water op het maaiveld met daaronder een deels onverzadigde bovengrond.
Ten behoeve van waterkwaliteitsberekeningen is een verbetering van dit concept doorgevoerd,
waarbij in afwachting daarop is gekozen altijd al het beschikbare water te laten infiltreren en pas
achteraf - als de MODFLOW update gereed is - de berging op het maaiveld te berekenen.
Doordat de gebruikte tijdstap in zowel MetaSWAP als in MODFLOW 1 dag bedraagt, wordt er
geen fout gemaakt. Als in de toekomst in het topsysteem met een kortere tijdstap zou worden
gerekend dan in het grondwater, dan dient het concept geactualiseerd te worden.
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Om met de nieuwe code eenzelfde resultaat te verkrijgen als eerder dient de optieparameter
infilimsat_opt op 1 gesteld te worden in para_sim.inp.
Het effect van de aangepaste infiltratieberekening is vooral zichtbaar onder natte condities met
bijna verzadiging van de wortelzone. De verhoging van de grondwaterstanden in Limburg wordt
veroorzaakt door natte condities vanwege de slecht doorlatende leem. De extra infiltratie heeft
voornamelijk een effect op de berekende GHG zoals getoond in Figuur 6.3. Lichte
verlagingseffecten (<0.01 m) ontstaan vermoedelijk door interactie via Mozart.

Figuur 6.3 Effect van herziening infiltratie aan het maaiveld op de HG3 (links) en de LG3 (rechts) voor 2003
(NB, de schaal is een factor 10 vergroot).

6.3.3

Overige wijzigingen MetaSWAP software
Bij het koppelen van MetaSWAP met WOFOST zijn de volgende zaken geïmplementeerd:
• De demand/realisatiecyclus van LHM is gefaciliteerd
• Er is voor gezorgd dat de software naast serieel ook parallel kan rekenen
• De code van MetaSWAP is backwards compatibel gehouden wat betreft het rekenresultaat,
maar niet wat betreft alle invoerbestanden, namelijk niet het landgebruiksbestand
luse_svat.inp. Dit betekent om vergelijkbare resultaten met de nieuwe rekencode te krijgen
aanpassingen nodig zijn aan de invoer. Dit is beschreven in de release notes van
MetaSWAP.
Daarnaast is er een kleine wijziging doorgevoerd die het gebruik van de meteorologie-invoer
gebruiksvriendelijker maakt. Het bleek namelijk dat het model crashte indien de extra invoer van
Penman-Monteith wel klaar was gezet in file mete_grid inp maar nog niet werd gebruikt.
Daarnaast zijn er nog enkele JIRA-issues doorgevoerd die betrekking hadden op de MetaSWAP
software. Deze issues worden in de volgende paragrafen beschreven. Zie Tabel 4.1 voor een
overzicht van alle opgeloste JIRA-issues.

6.3.3.1
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Beregening flexibeler maken (Jira NHI-265)
De programmacode van beregening uit grondwater was alleen nog geschikt voor onttrekkingen uit
dezelfde cel als waar het water werd toegepast. In het LHM werd daar nog geen hinder van
gevonden doordat vooralsnog het beregeningswater alleen lokaal werd toegepast. Maar om het
LHM door te ontwikkelen is het wel een beperking, wat ook geldt voor de regionale modellen die
daar nu al hinder van ondervinden. De code is aangepast in SVN 1516 zodat er geen beperkingen
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meer zouden moeten zijn om water elders toe te passen dan de onttrekking, en het is daarnaast
mogelijk gemaakt om uit verschillende lagen van een cel te onttrekken. Vooralsnog is echter
alleen getest of de berekening in het LHM door de codewijziging niet is verstoord. Het bleek dat
op enkele plekken de LG3 was veranderd met maximaal 1 cm. Dat er niet exact hetzelfde
resultaat uit kwam wordt toegeschreven aan het feit dat beregening afhankelijk is van een
criterium voor het vochtgehalte. Het is onvermijdelijk dat in een landelijk model wel ergens een
minieme numerieke verandering ertoe leidt dat een andere beregeningsbeslissing wordt
berekend. Een volledige test van de beregeningsfunctionaliteit maakt onderdeel uit van iMOD
release 5.1.
6.3.3.2

Aansluiting van de uitvoereenheden bij iMOD (Jira NHI-507)
De waterbalans-uitvoer van idf-bestanden was voorheen uitsluitend in m3/m2, waarbij de waarde
was berekend ten opzichte van het actief door MetaSWAP bedekte deel van een MODFLOW-cel.
Doordat de omrekenfactoren naar m3 eerst ergens vandaan gehaald moesten worden is deze
manier van uitvoeren als gebruiksonvriendelijk ervaren. Aan deze situatie is verandering gebracht
in SVN 1515 door de gebruiker te laten kiezen tussen de bestaande methode en uitvoer in m3, of
zelfs allebei tegelijk. De uitvoer in m3 wordt ondergebracht in aparte mappen. In iedere map met
de tijdsopnamen staat nu bovendien een area.idf met de oppervlaktes die actief bezet zijn door
MetaSWAP. Daardoor kan een (zelfredzame) gebruiker de grids eventueel zelf omrekenen, om
dubbele opslag te vermijden.

6.3.3.3

Gecompenseerde opname met Jarvis-methode (Jira NHI-147)
Bij de revisie van de verdampingsmethode is tevens de methode van Jarvis geïmplementeerd, zie
ook paragraaf 4.5.

6.3.3.4

Stopzetten van het programma bij fouten (Jira NHI-285)
Bij het draaien onder FEWS werd het als hinderlijk ervaren dat wanneer het programma stopte als
gevolg van fouten niet de het hele rekenproces werd gestopt (JIRA issue 285). Lokaal stoppen is
vervangen door een vroegtijdige RETURN naar het aanroepende programma (op ca. 1000
plaatsen in het de code). Uiteindelijk komt deze keten van foutmeldingen aan in het aanroepende
programma van de zogenaamde regisseur. Aldaar wordt vooralsnog het proces gestopt met een
kill_process die meer omvattend (NHI-507) is dan een simpel STOP statement. Het lijkt er op dat
alle deelprocessen van het parallelle rekenen worden gestopt. Maar om ook DM en MOZART te
stoppen vereist nog een afrondende actie van een IT-specialist.

6.4

Wijzigingen MOZART
In LHM 3.6.0 (een LHM-special voor de waterkwaliteit) zijn ten opzichte van LHM 3.4.0 wijzigingen
doorgevoerd in de software van MOZART die de modelkoppeling tussen MOZART en DM
robuuster maakt (Pouwels et al., 2019). Deze wijzigingen zijn overgenomen in LHM 4.0.

6.5

Wijzigingen DM
LHM 3.6.0 bevat wijzigingen ten opzichte van LHM 3.4.0 in de software van DM die de
modelkoppeling tussen MOZART en DM robuuster maakt (Pouwels et al., 2019). Deze wijzigingen
zijn overgenomen in LHM 4.0.

6.6

Wijzigingen in de voorbewerkingsprogrammatuur
In LHM 3.6.0 zijn wijzigingen doorgevoerd in MOZARTIN, de voorbewerkingsprogrammatuur van
MOZART. Het gaat hierbij om een paar bug fixes. Deze wijzigingen zijn meegenomen in LHM 4.0.
Voor de actualisatie van het lagenmodel en het topsysteem zijn voorbewerkingsprogramma’s
ontwikkeld. Zie hoofdstuk 2 en 3 voor de beschrijving van deze programma’s.
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6.7

Wijzigingen in de nabewerkingsprogrammatuur
Er zijn geen wijzigingen in de nabewerkingsprogrammatuur doorgevoerd.

6.8

Wijzigingen in de koppelingssoftware
In MetaSWAP is de koppeling met WOFOST geïmplementeerd. Dit is beschreven in hoofdstuk 4.
Voor de rest zijn geen wijzigingen in de koppelingssoftware doorgevoerd.
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7

Resultaten LHM 4.0

7.1

Inleiding
In LHM 4.0 is een aantal grotere wijzigingen doorgevoerd in de schematisatie en de
parameterisatie van de ondergrond en de simulatie van de interactie tussen het bodem-plantatmosfeer systeem, verder is een aantal kleinere wijzigingen doorgevoerd in de parameterisatie
van het oppervlaktewater. Ook is de software gewijzigd. Het effect van de afzonderlijke
wijzigingen zijn beschreven in de hoofdstukken 2 t/m 6. Bijlage A geeft een overzicht in welke
veranderingen dit resulteert voor de invoerbestanden van het LHM.
Dit hoofdstuk gaat in op de resultaten van de gezamenlijke wijzigingen voor het grondwater,
bodemsysteem en het oppervlaktewatersysteem. Eerst wordt in paragraaf 7.2 ingegaan op de
wijziging van de referentieperiode, die in overleg met RWS is doorgevoerd, daarna worden voor
de nieuwe referentieperiode de resultaten gepresenteerd. Ook wordt ingegaan op de verschillen
met metingen van grondwaterstanden. Hierbij wordt opgemerkt dat dit nog voor de oude
referentiereeks wordt gepresenteerd, omdat de meetreeksen nog niet beschikbaar waren voor de
nieuwe periode.

7.2

Wijziging referentieperiode
Bij elke nieuwe LHM-release wordt een langjarige referentieperiode berekend. In voorgaande
releases is hiervoor de periode 1998-2006 gehanteerd, waarbij daaraan voorafgaand twee
inspeeljaren zijn gerekend (1996-1997). Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat er behoefte is aan
het actualiseren van deze periode. Daarom is de simulatieperiode gewijzigd naar 2011-2018. De
activiteiten zijn uitgebreid beschreven in bijlage 9G.
De verschillen in de rekenresultaten zijn geanalyseerd. Ter illustratie is in Figuur 7.1 het verschil in
GHG en GLG weergegeven tussen de huidige en de geactualiseerde simulatieperiode, berekend
met LHM 3.4. Met name in de hogere delen van Nederland zijn de GHG en GLG lager in de
geactualiseerde periode. Dit is te verklaren door het neerslagoverschot, dat in de nieuwe periode
lager is dan in de oude periode, als gevolg van lagere neerslag en hogere verdamping. Hierdoor
neemt de grondwateraanvulling af en dalen de gemiddelde grondwaterstanden. Voor een
uitgebreidere beschrijving wordt verwezen naar bijlage H. In de volgende paragrafen wordt bij het
beschrijven van de resultaten van LHM 4.0 gebruik gemaakt van de rekenresultaten voor deze
nieuwe referentieperiode.
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Figuur 7.1 Verschil in grondwaterstanden tussen de huidige simulatieperiode 1998-2006 en de
geactualiseerde simulatieperiode 2011-2018, berekend met LHM 3.4. Links: verschil in GHG, rechts: verschil
in GLG. In blauwe gebieden worden ondiepere grondwaterstanden berekend; in rode gebieden diepere
grondwaterstanden.

7.3

Resultaten voor het grondwater
In Figuur 7.2 zijn de GHG en de GLG weergegeven berekend met LHM 4.0 over de periode april
2011 - april 2018. In Figuur 7.3 is de verandering weergegeven in de berekende GHG en GLG ten
opzichten van LHM 3.4. Bij de vergelijking tussen resultaten moet rekening gehouden worden met
het feit dat de startcondities in het MetaSWAP model in de twee runs verschillen. Hierdoor kunnen
er verschillen in grondwaterstanden optreden in de gebieden met een traag reagerend
grondwatersysteem zoals de hoge zandgronden met diepe grondwaterstanden en de stuwwallen.
De verandering in de berekende grondwaterstanden zijn groot. De verschillen worden verklaard
door de grote wijzigingen in de invoer. De verandering van grondwaterstanden in de vrij
afwaterende gebieden worden voor een groot deel veroorzaakt door de aanpassingen in het
lagenmodel (zie hoofdstuk 3). In het peilgestuurde deel van Nederland spelen de aanpassingen in
de freatische lekweerstand van het topsysteem en de aangepaste verdamping als gevolg van de
koppeling met WOFOST een belangrijke rol.
Zoals in paragraaf 7.1 is vermeld, kon er geen directe vergelijking worden gemaakt tussen de
gemeten grondwaterstand en de berekende grondwaterstand voor de nieuwe referentieperiode
omdat er voor de nieuwe modelperiode nog geen goede meetset beschikbaar is. Wel is het het
LHM 4.0 model doorgerekend voor de periode 1991-2006 waarbij conform de methode van
eerdere LHM modelversies de residuen bepaald zijn over de periode 1998-2006.
Wanneer gekeken wordt naar de verandering van de grondwaterstanden en de residuen die
bepaald zijn met LHM 3.4 voor de periode 1998-2006 valt op dat de veranderingen in een aantal
gebieden de goede kant op gaan waardoor de afwijkingen af zullen nemen, maar in sommige
gebieden zullen de berekeningen naar verwachting ook extra afwijkingen tonen ten opzichte van
de meting:
-

-
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De berekende grondwaterstanden in de peilgestuurde gebieden van West Nederland, Friesland
en Groningen zijn in het LHM 3.4 te laag. Door de aanpassingen in LHM komen de berekende
grondwaterstanden in dit gebied gemiddeld beter overeenkomen met de metingen.
De grondwaterstanden in de duinen waren in het LHM 3.4 te laag. De lagere weerstand in de
eerste modellaag van het lagenmodel zorgen voor een extra verlaging van de berekende
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-

-

-

grondwaterstanden in deze gebieden. De afwijking tussen de berekende grondwaterstanden
en de gemeten grondwaterstanden neemt in dit gebied dus toe.
De grondwaterstanden in het LHM in de IJsselvallei zijn over een groot gebied te hoog. Dit is in
het LHM 3.5 deels verholpen door een handmatige kalibratie uit te voeren op de freatische
lekweerstanden van dit gebied (zie Error! Reference source not found.). Wat opvalt is dat als
gevolg van de actualisatie van het lagenmodel en de aangepaste freatische lekweerstand in dit
gebied lagere grondwaterstanden worden berekend. Echter deze effecten worden in de zomer
gecompenseerd door een lagere verdamping als gevolg door WOFOST waardoor de
berekende grondwaterstanden alsnog stijgen. De residuen wijzigen dus beperkt tussen LHM
3.4 en LHM 4.0.
De berekende grondwaterstanden in Brabant in LHM 3.4 waren over het algemeen lager dan
gemeten. Ook in dit gebied is door handmatige kalibratie in LHM 3.5 een verhoging van de
berekende grondwaterstanden behaald. In de resultaten van LHM 4.0 zien we dat de
aanpassingen van het lagenmodel in de Centrale Slenk een sterke stijging van de berekende
grondwaterstanden tot gevolg hebben t.o.v LHM 3.4 waardoor de afwijkingen met de meting in
deze gebieden afnemen. Dit is echter niet het geval op de Peelhorst en het Kempisch Plateau
waar door aanpassingen in het lagenmodel de grondwaterstanden dalen.
De grondwaterstanden in Zuid-Limburg werden in LHM 3.6 en voorafgaande LHM versies niet
goed gemodelleerd. In LHM 4.0 is de ondergrondschematisatie volledige vernieuwd waarbij de
regionale informatie van het IBRAHYM grondwatermodel is overgenomen. Hierdoor is de
ondergrond in LHM 4.0 vergelijkbaar geschematiseerd als in het regionale model. Verwacht
wordt dat de berekende grondwaterstanden in deze gebieden nu dichter bij de metingen komen.
De huidige meetset bevat geen gegevens in dit gebied waardoor er geen residuen tussen
berekende en gemeten grondwaterstanden berekend zijn in dit gebied.

Op basis van de berekende veranderingen van de grondwaterstand en de residuen tussen de
gemeten en de berekende grondwaterstand van LHM 3.4 kan worden geconcludeerd dat de
afwijkingen in delen van Nederland zullen afnemen en andere delen zullen toenemen.
Geadviseerd wordt om een kalibratie van de doorlatenheden van het lagenmodel en van de
freatische lekweerstand uit te voeren waarin de verschillende geohydrologische systemen los van
elkaar gekalibreerd worden.

Figuur 7.2 GHG (links) en de GLG (rechts) voor LHM 4.0. GHG en GLG bepaald over de periode april 2011april 2018.
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Figuur 7.3 Verandering van GHG (links) en de GLG (rechts) als gevolg van de aanpassingen tussen LHM
3.4 en LHM 4.0. GHG en GLG zijn in beide berekeningen bepaald over de periode april 2011-april 2018.

Figuur 7.4 Afwijking (P50) in grondwaterstanden over de gehele simulatieperiode (1998- 2006) voor LHM
3.4.0 ten opzichte van de DINO metingen. Getoond is de P50 voor modellaag 1 (links) en modellaag 2
(rechts). Blauw = LHM 3.4 berekent te hoge grondwaterstanden, rood = LHM 3.4 berekent te lage
grondwaterstanden.
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Figuur 7.5 Afwijking (P50) in grondwaterstanden over de simulatie 1998- 2006 voor LHM 4.0.0 ten opzichte
van de DINO metingen. Getoond is de P50 voor modellaag 1 (links) en modellaag 2 (rechts). Blauw = LHM
4.0 berekent te hoge grondwaterstanden, rood = LHM 4.0 berekent te lage grondwaterstanden.

Figuur 7.6 Histogrammen van de afwijkingen tussen berekende en gemeten grondwaterstanden over de
simulatie 1998- 2006 voor LHM 4.0.0 ten opzichte van de DINO metingen. Groen en de statistiek linksboven =
LHM 3.4, rood en de statistiek rechtsboven = LHM 4.0. Positief, LHM berekent te hoge grondwaterstanden,
negatief = LHM berekent te lage grondwaterstanden.

In Figuur 7.7 is de kwel en wegzijgingskaart voor LHM 3.4 en LHM 4.0 weergegeven. Als gevolg
van de grote aanpassingen in het lagenmodel kunnen er grote verschillen optreden in de fluxen.
Vooral in Flevoland (incl. de Noordoostpolder) nemen de kwelfluxen sterk toe. Dit wordt
veroorzaakt door de lagere deklaagweerstand uit REGIS in deze gebieden (nog geen informatie
uit GeoTOP beschikbaar). Dit is ook terug te zien in de drainagedebieten (zie Figuur 7.11) die in
dit gebied stijgt met circa 200 mm/jaar. De nieuwe kwel en drainageflux lijken hier te hoog te
worden gesimuleerd. Daarom wordt aanbevolen om de parameters van (in ieder geval) het
Holoceen in Flevoland bij te stellen. Nadere validatie zal moeten uitwijzen voor welke andere
gebieden dit verder belangrijk is.
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Figuur 7.7 Gemiddelde kwel en wegzijging kaart (flux tussen 1e en 2e modellaag) voor LHM 3.4 (links) en
LHM 4.0 (rechts) over de periode april 2011- april 2018. Rood = wegzijging, blauw = kwel.

7.4

Resultaten voor het bodem-plant-atmosfeer systeem
Onderstaande figuren tonen de berekende verdamping en interceptieverdamping met het LHM 4.0
en het verschil ten opzichte van LHM 3.4. Als gevolg van de modelaanpassingen kan de
verdamping tot 50 mm/jaar toe en afnemen. Wat opvalt is dat het model gevoelig is voor de
opgegeven meteorologische parameters voor het gewasgroei model WOFOST, waarbij gebruik is
gemaakt van de meteorologische informatie voor de hoofdstations, omdat voor Penman Monteith
nog geen invoergegevens beschikbaar zijn in de vorm van geinterpoleerde grids. De verticale lijn
in de verschilkaart in de omgeving van Den Haag komt overeen met een interpolatiegrens van de
parameters die worden gebruikt als invoer voor het WOFOST model.

Figuur 7.8 Berekende totale verdamping (ETact) met LHM 4.0 voor de periode 2011 – 2018 (links) en het
verschil met de verdamping berekend voor deze periode in LHM 3.4 (rechts) . Blauw is een verlaging van de
verdamping en rood is een verhoging van de verdamping.
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Figuur 7.9 Berekende interceptieverdamping (Eic) met LHM 4.0 (links) en het verschil met LHM 3.4 (rechts)
voor de periode 2011 – 2018. Blauw is een verlaging van de verdamping en rood is een verhoging van de
verdamping.

7.5

Resultaten voor het oppervlaktewatersysteem
De verschillende aanpassingen hebben een groot effect op de interactie tussen het grondwater en
het oppervlaktewater. In Figuur 7.10 en Figuur 7.11 zijn de infiltratie en drainage weergegeven
inclusief de verschillen ten opzichte van LHM 3.4.
Door hogere grondwaterstanden neemt de infiltratie af in bijna alle peilgestuurde gebieden. De
drainage neemt sterkt toe in Flevoland en de Noordoostpolder. Zoals eerder besproken wordt dit
veroorzaakt door lagere weerstanden van de deklaag en zal deze weerstand in een kalibratie
proces herzien moeten worden. Verder neemt de drainage toe in de gebieden waar een hogere
grondwaterstand wordt berekend, zoals in delen van Brabant en Oost Nederland. Dit zijn voor een
groot deel gebieden waar bij waterkwaliteits modellering ook is gesignaleerd dat de
grondwaterstanden en bijbehorende afvoeren te laag zijn gesimuleerd in eerdere modelversies
(LHM 3.2 - 3.6). Opvallend is de afname van de drainage op het Drents Plateau, waar ondanks
stijging van de grondwaterstanden de totale drainage afneemt. Dit wordt waarschijnlijk
veroorzaakt door hogere freatische lekweerstanden waardoor de drainage afneemt.
In Figuur 7.12 en Figuur 7.13 is de verandering van de watervraag voor beregening uit het
oppervlaktewater en doorspoeling van het regionale watersysteem (MOZART) weergegeven. De
beregening neemt in enkele gebieden toe. Er is een grote toename zichtbaar in de gebieden met
glastuinbouw. Deze toename wordt echter veroorzaakt doordat het gebruik van de basins door de
glastuinbouw niet is meegenomen in LHM 4.0. Dit zal worden hersteld in een volgende versie van
LHM.
De Figuur 7.14 is het peilverloop van het IJsselmeer weergegeven. In LHM 4.0 is het nieuwe
flexibel peilbeheer van het IJsselmeer geïmplementeerd door een streefpeil van -0.10 m in de
zomer in te stellen. De verschillen in peilbeheer van het IJsselmeer zijn direct zichtbaar in
weergegeven peilverloop.
In Figuur 7.15 t/m Figuur 7.17 zijn de afvoeren van een drietal inlaatpunten weergeven. De
veranderingen hebben nauwelijks effect op de afvoer aan aanvoer van en naar het Fries en
Gronings kustgebied. De inlaat bij Eefde gaat wel significant omhoog. Dit wordt veroorzaakt door
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aanpassingen aan de watervraag in het achterland zoals deze zijn uitgevoerd voor LHM 3.6
(Pouwels 2018).

Figuur 7.10 Infiltratie vanuit het oppervlaktewater naar het grondwater in mm/jaar LHM 4.0 (links) en
verandering van infiltratie t.o.v. LHM 3.4

Figuur 7.11 Drainage vanuit het oppervlaktewater naar het grondwater in mm/jaar LHM 4.0 (links) en
verandering van infiltratie t.o.v. LHM 3.4
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Figuur 7.12 Watervraag voor beregening uit het oppervlaktewater in mm/jaar LHM 4.0 (links) en verandering
van watervraag voor beregening uit het oppervlaktewater t.o.v. LHM 3.4

Figuur 7.13 Watervraag voor doorspoeling van het regionale oppervlaktewater in mm/jaar LHM 4.0 (links) en
verandering van watervraag voor doorspoeling t.o.v. LHM 3.4
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Figuur 7.14 Peilverloop IJsselmeer voor 2018 voor LHM 4.0 en LHM 3.4.

Figuur 7.15 Inlaat en afvoer Friesland voor 2018 voor LHM 4.0 en LHM 3.4.
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Figuur 7.16 Inlaat Eefde voor 2018 voor LHM 4.0 en LHM 3.4.

Figuur 7.17 Inlaat Gouda voor 2018 voor LHM 4.0 en LHM 3.4.
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7.6

Rekentijden
Het LHM is op verschillende punten uitgebreid; er is een extra modellaag in de
ondergrondschematisatie meegenomen, het modelgebied is uitgebreid zodat het Waddengebied
en een deel van Vlaanderen en Duitsland meerekent. Bovendien rekent het LHM gekoppeld met
het gewasgroei model WOFOST. Al deze uitbreidingen hebben een effect op de rekentijden.
In onderstaande tabel zijn de rekentijden van het LHM 3.4 en het 4.0 model opgenomen. De
rekentijden zijn bepaald op de LHM-server op basis van een som van 1 jaar doorgerekend op 8
cores. Tijdens de test waren geen andere modellen actief. De rekentijden nemen toe van circa 2.5
uur naar 3.5 uur, een toename van ruim 40%. Dit komt overeen met testen die uitgevoerd zijn in
het kader van de ontwikkeling van de WOFOST-MetaSWAP koppeling in het programma
Lumbricus. De toename van rekentijd was daar weliswaar minder, maar een deel van de toename
van rekentijden in het LHM 4.0 wordt veroorzaakt door het doorrekenen van een uitgebreider
modelgebied en de extra modellaag in het lagenmodel.
Tabel 7.1
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Rekentijden LHM 3.4 en LHM 4.0.

Modelversie

Rekentijd (uur per jaar)

LHM 3.4

2:26

LHM 4.0

3:30
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8

Conclusies en aanbevelingen

8.1

Conclusies
Eind 2019 is een nieuwe hoofdversie van het LHM opgeleverd; versie 4.0. In deze paragraaf
worden de conclusies per domein gepresenteerd.

8.1.1

Actualisatie lagenmodel
• In LHM 4.0 is een nieuwe versie voor het lagenmodel van de ondergrond gemaakt, op basis
van REGIS II V2.2 en GeoTOP en aanvullende regionale informatie, waardoor LHM 4.0
gebruik maakt van actuele informatie van de ondergrond.
• Op basis van de actuele informatie is geconcludeerd dat het lagenmodel moet worden
gewijzigd van 7 naar 8 lagen, om variatie in de ondiepe ondergrond beter te modelleren.
Ook is het modelgebied uitgebreid voor de Wadden en is de schematisatie van het
buitenland aangevuld. Bovendien is de basis van het model verdiept.
• Het vernieuwde lagenmodel leidt tot een significante verandering van de rekenresultaten
voor de ondergrond. De grondwaterstanden worden in grote delen ondieper gesimuleerd,
met bijbehorende grotere afvoeren. Op basis van eerder berekende verschillen met
metingen kan worden afgeleid dat regionaal de grondwaterstanden verbeteren,
bijvoorbeeld in de centrale Slenk in Brabant, Oost Nederland en in peilbeheerste gebieden
van West Nederland, Friesland en Groningen. Maar er zijn ook regio’s waar de
grondwaterstanden grotere verschillen met metingen zullen vertonen en/of waar de
waterbalans naar verwachting meer zal afwijken van metingen, zoals in de Peelhorst en
het Kempisch Plateau, de duinen en in de provincie Flevoland.
• Naast het 8-laags model in het huidige iMOD (op basis van MODFLOW2005) is ook een
129-laags model in MODFLOW6 beschikbaar. Daarmee is voor toekomstige
ontwikkelingen een landelijk ‘verrijkt detaillagenmodel’ beschikbaar. Het grote voordeel is
dat zowel het LHM als de regionale modellen hierdoor op eenduidige wijze kunnen omgaan
met het ondergrond model. Verbeteringen die beide partijen opmerken en/of aanbrengen
zijn voor anderen direct bruikbaar.
• Aangetoond is dat het 8-laags model van LHM 4.0 een verantwoorde schematisatie is van
het 129-laags REGIS II V2.2 model. De verschillen in grondwaterstand bedragen voor 80%
van het areaal tussen de -0.04 en +0.17 meter in vergelijking tot het gedetailleerde model.
• Uit de vergelijking tussen het MODFLOW6 model en het MODFLOW 2005 model wordt
duidelijk dat de tot nu toe gebruikte quasi-3D methode in een aantal gebieden leidt tot
afwijkende rekenresultaten t.o.v. de volledige 3D-benadering in MODFLOW 6.
• Het detaillagenmodel (129 lagen) met MODFLOW6 kent een beperkt toegenomen rekentijd
maar wel significant meer geheugengebruik. De rekentijden zijn verder te optimaliseren
maar het geheugengebruik zal blijvend meer vergen van de hardware waarop de modellen
(gaan) draaien. Een toekomstig perspectief is het gebruik van sub-modellen waarbij delen
van het model op verschillende rekenprocesoren wordt doorgerekend. Dit versnelt de
rekentijd en reduceert het geheugengebruik per processor.
• Het gebruik van GeoTOP in het lagenmodel leidt tot beperkte veranderingen (zowel
stijgingen als dalingen) van de berekende grondwaterstanden. Lokaal kunnen de
grondwaterstanden wel sterk verschillen.

8.1.2

Actualisatie topsysteem
• De informatie in GeoTOP is ook gebruikt om de freatische lekweerstanden, die uitwisseling
tussen het grond- en oppervlaktewater te actualiseren. Voor andere gebieden zijn in
beperkte mate aannames gewijzigd.
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•
•

•

•

De wijziging in de parameters is bij deze actualisatie beperkt tot de horizontale en verticale
doorlatendheden en de weerstand van de eerste modellaag.
De voorheen gebruikte parameters in het topsysteem waren praktisch niet
reproduceerbaar. Met de actualisatie is weer een reproduceerbare, consistente dataset
afgeleid, die in de toekomst verder dient te worden verbeterd. Het is urgent (o.a. voor
waterkwaliteitsberekeningen) om aanvullend ook de parametrisatie van de doorstroomde
dikte te verbeteren. Voor deze parameters zijn er nog inconsistenties met zowel de oude
als de nieuwe dataset.
De (individuele) wijzigingen in het topsysteem leiden over het algemeen tot een toename
van de berekende stijghoogten, tot maximaal 25 cm. Uitzondering hierop zijn de gebieden
met grote doorstroomde diktes, waar ook afnames waarneembaar zijn (delen van Brabant,
stukken van Gelderland en Overijssel ten oosten van de IJssel).
De toepassing van GeoTOP en drainageformules kent veel vrijheidsgraden, die niet
allemaal zijn onderzocht en die verder in NHI verband moeten worden bediscussieerd.
Vervolgonderzoek op dit gebied zoals aangekondigd in het investeringsplan NHI is nodig.
Een mogelijke uitwerking is het berekenen van meerdere deklaagweerstanden op basis
van 100 realisaties van het model, zoals toegepast bij de hydraulische parametersering
van GeoTOP Zeeland (Stafleu en Gunnink, 2016).

8.1.3

Actualisatie bodem-water-atmosfeer-plant systeem
• LHM maakt gebruik van een nieuwe MetaSWAP versie die robuust is gemaakt. In deze
versie is onder meer het optreden van een floating invalid bug verholpen. Het robuust
maken van MetaSWAP veroorzaakt geen noemenswaardige verschillen.
• Voor het LHM is een koppeling gemaakt met het gewasmodel WOFOST, waardoor de
ontwikkeling van gewassen realistischer kan worden gesimuleerd. Dit kan worden ingezet
voor landbouwgewassen. De koppeling maakt gebruik van open waterverdamping volgens
de Penman-Monteith direct methode. Dit vereist meer gedetailleerde meteorologische
invoer dan de oude methode (Makkink).
• De koppeling met WOFOST resulteert in verbeterde aansluiting in concepten en
parameters in het NHI bij de Waterwijzer landbouw.
• De koppeling met WOFOST leidt tot systematisch lagere berekende verdamping en in het
grootste deel van Nederland tot een verhoging van de GLG. De berekende GHG wordt in
mindere mate beïnvloed.
• Een aantal andere ontwikkelingen die zijn doorgevoerd in de laatste versie, zoals het
aanpassen van het infiltratieconcept ten behoeve van verbeterde simulaties voor de
waterkwaliteit, zorgen voor geringe wijzigingen van de berekeningsresultaten.

8.1.4

Overige conclusies
Naast bovengenoemde grotere wijzigingen is een aantal kleinere wijzigingen doorgevoerd, onder
meer:
•

•

•
•
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in het oppervlaktewater (MOZART en DM) zijn verbeteringen doorgevoerd met name
gerelateerd aan inlaatcapaciteiten. Dit leidt tot beperkte veranderingen in de
berekeningsresultaten.
In het MODFLOW-model is een fout in de schematisatie van de Maas hersteld. Vorige
versies rekenden in Zuid-Limburg onterecht zonder randvoorwaarden van de Maas,
waardoor er te hoge grondwaterstanden werden berekend. Bovendien is voor dit gebied
een fout in de koppeling tussen MetaSWAP en MOZART hersteld, wat invloed heeft op de
gesimuleerde interactie tussen het grond- en oppervlaktewater.
Onttrekkingen voor Zuid-Nederland zijn geactualiseerd op basis van de laatste inzichten.
Voor de uitbreiding van de Wadden en delen van Duitsland en België is nog geen
oppervlaktewater model gekoppeld maar wordt de interactie tussen het grondwater en
oppervlaktewater benaderd eenvoudige concepten in het MODFLOW model.
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De rekentijden zijn met 40% toegenomen t.o.v. de vorige modelversie. Een deel hiervan is
te verklaren door de koppeling met WOFOST, een ander deel wordt veroorzaakt doordat
het aantal modelcellen in het lagenmodel is uitgebreid.

Een uitgebreide validatie van de modelresultaten (stijghoogten, grondwaterstanden, fluxen
van grond- en oppervlaktewater, bodemvocht, verdamping etc.) wordt aangeraden
alvorens deze versie toe te passen binnen zoetwater en waterkwaliteit. Hiervoor is het
nodig dat in ieder geval voor grondwater een kwalitatief goede validatieset wordt gemaakt
voor de nieuwe referentieperiode. Op korte termijn wordt aanbevolen met het nieuwe LHM
de oude referentieperiode door te rekenen, zodat ook gebruik gemaakt kan worden van de
beschikbare metingen van grondwaterstanden in deze periode. Dit vergt echter nog eerst
aanpassing van de initiële condities voor de start van de oude referentieperiode.
Bijzonder aandachtspunt is de validatie van de gewijzigde verdamping, door de koppeling
met WOFOST. De simulatie met WOFOST wordt als een conceptuele verbetering gezien,
maar validatie van de koppeling aan de hand van metingen heeft tot nu toe nog niet plaats
gevonden. Aangeraden wordt de koppeling te valideren aan de hand van beschikbare
metingen op het gebied van verdamping. Hierbij kunnen ook afgeleide data worden
gebruikt, voorbeeld verwerkte satellietgegevens (zoals de studie Caljé et al, 2013). Een
advies over het gebruik van het gekoppelde instrumentarium kan pas worden gegeven na
een validatie van de resultaten.
Geadviseerd wordt om de doorlatenheden van het lagenmodel en de freatische
lekweerstanden te kalibreren, waarin de verschillende geohydrologische systemen los van
elkaar gekalibreerd worden. Op korte termijn zijn in ieder geval gerichte verbeteracties
nodig in enkele gebieden (Flevoland) waar de nieuwe REGIS-parameters tot grotere
afwijkingen van de gemeten grondwaterstanden leiden. Aanbevolen wordt om bij de
aanpassingen in Flevoland meteen recent beschikbaar gekomen informatie van de
weerstand onder het IJsselmeer (AZURE) mee te nemen.
De nieuwe informatie in het GeoTOP en de conceptualisatie van het topsysteem zal verder
in NHI-verband moeten worden bediscussieerd. De toepassing kent veel vrijheidsgraden.
Aanbevolen wordt hier met experts keuzes in te maken voor een gangbare methode binnen
NHI, zoals is voorgesteld in het investeringsplan NHI. Op korte termijn kan binnen deze
vrijheidsgraden op basis van verschillen tussen gemeten en berekende grondwaterstanden
en berekende fluxen nog een bijstelling worden gerealiseerd voor verbetering van de
modelresultaten.
Op korte termijn wordt aangeraden om naast de kD- en c-waarden van het topsysteem de
doorstroomde diepte te actualiseren, om een volledig consistente dataset voor berekening
van de waterkwantiteit en waterkwaliteit te hebben. Dit leidt tot aanpassing van de
freatische lekweerstanden en daarmee de rekenresultaten van het instrumentarium.
Het model is uitgebreid voor de Waddeneilanden, maar er is nog aandacht nodig voor
realistische parameters voor het topsysteem. Hiervoor is nu een eenvoudige aanname
gedaan van uitsluitend aanwezigheid van maaivelddrainage. Uitbreiding van de tot nu toe
gebruikte landelijke datasets voor de Waddeneilanden is nodig om een realistische
parametrisatie van het topsysteem te genereren voor dit gebied.
Op middenlange termijn wordt aangeraden om de schematisatie en parametrisatie van het
oppervlaktewater te actualiseren, in aansluiting op HyDAMO.
De analyses met MODFLOW 6 laten zien dat de nieuwe modelcode meerwaarde heeft.
Aangeraden wordt dan ook om in volgende versies gebruik te maken van deze modelcode.
Hiervoor is het nodig dat een koppeling van MODFLOW6 en MetaSWAP wordt
gerealiseerd, maar ook moeten er werkzaamheden worden verricht om de
oppervlaktewatermodules in het LHM hierop aan te sluiten.
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Met de vernieuwde schematisaties in het LHM zijn ook delen in het proces van data
voorbewerking flink aangepast. In 2020 is een inspanning nodig om de ontwikkelingen te
consolideren in de voorbewerkingsroutines.
In het algemeen dragen de in het kader van dit project ontwikkelde tools bij aan de
gereedschapskist NHI. De tools dienen daarom verder toegankelijk te worden gemaakt
voor derden en beheerd en onderhouden. Een voorbeeld is de ontwikkelde tool “iMODaggregate”, die als verbeterde versie van de huidige functionaliteiten in het lagenmodel NHI
kan worden opgenomen.
Geadviseerd wordt om de meteorologische input die nodig is voor het bereken van de
verdamping met Penman Monteith door KNMI te laten interpoleren tot landsdekkende
grids, zodat deze gebruikt kunnen worden voor landelijke en regionale modelleringen.
De drinkwaterwinningen van Brabant Water en Watermaatschappij Limburg zijn
geactualiseerd op basis van de Grondwater onttrekkingen database. Geadviseerd wordt
om andere drinkwaterpartijen en vergunningverleners van de overige grondwater
onttrekkingen te stimuleren gebruik te maken van deze database zodat de gegevens
beschikbaar zijn voor de landelijke en regionale toepassingen van het NHI.
Aanbevolen wordt om bij een totale herziening van de agrohydrologische parameterisering
verdere consistentie te bereiken tussen bodemfysische basisdata, landgebruik, maximale
wortelzonedikte, worteldichtheidsverdeling en wateropname concept.
Aanbevolen wordt om in een vervolg kritisch te kijken naar de rol van de
worteldichtheidsverdeling, en de verschillen tussen gewassen, met name wat betreft het al
of niet hebben van een penwortelsysteem.
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Overzicht van wijzingen van invoer in LHM 4.0
In deze bijlage zijn de gewijzigde invoerfiles van LHM 4.0 ten opzichte van LHM 3.4.0
weergegeven, op basis van ini-files, zoals te vinden op de NHI rekenserver.
DBASE
LHM340
e:\LHM\DBASE\3.4.0
MODFLOW
Parameter
BND

SHD

LHM400
e:\LHM\DBASE\4.0.0

LHM340
{DBASE}\modflow\bnd\...
IBOUND_L1.IDF
IBOUND_L2.IDF
IBOUND_L3.IDF
IBOUND_L4.IDF
IBOUND_L5.IDF
IBOUND_L6.IDF
IBOUND_L7.IDF
{DBASE}\modflow\shd\...
sh_01.idf
sh_02.idf
sh_03.idf
sh_04.idf
sh_05.idf
sh_06.idf
sh_07.idf

TOP

BOT
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KDW

{DBASE}\modflow\kd\...
kd1.idf
kd2.idf
kd3.idf
kd4.idf
kd5.idf
kd6.idf
kd7.idf

VCW

{DBASE}\modflow\c\...
c1.idf
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LHM400
{DBASE}\modflow\bnd\...
IBOUND_L1.IDF
IBOUND_L2.IDF
IBOUND_L3.IDF
IBOUND_L4.IDF
IBOUND_L5.IDF
IBOUND_L6.IDF
IBOUND_L7.IDF
IBOUND_L8.IDF
{DBASE}\modflow\shd\...
head_steady-state_l1.idf
head_steady-state_l2.idf
head_steady-state_l3.idf
head_steady-state_l4.idf
head_steady-state_l5.idf
head_steady-state_l6.idf
head_steady-state_l7.idf
head_steady-state_l8.idf
{DBASE}\modflow\top\...
MDL_TOP_L1.IDF
MDL_TOP_L2.IDF
MDL_TOP_L3.IDF
MDL_TOP_L4.IDF
MDL_TOP_L5.IDF
MDL_TOP_L6.IDF
MDL_TOP_L7.IDF
MDL_TOP_L8.IDF
{DBASE}\modflow\bot\...
MDL_BOT_L1.IDF
MDL_BOT_L2.IDF
MDL_BOT_L3.IDF
MDL_BOT_L4.IDF
MDL_BOT_L5.IDF
MDL_BOT_L6.IDF
MDL_BOT_L7.IDF
MDL_BOT_L8.IDF
{DBASE}\modflow\kd\...
mdl_kd_l1.idf
mdl_kd_l2.idf
mdl_kd_l3.idf
mdl_kd_l4.idf
mdl_kd_l5.idf
mdl_kd_l6.idf
mdl_kd_l7.idf
mdl_kd_l8.idf
{DBASE}\modflow\c\...
vcw_mdl_l1.idf

c2.idf
c3.idf
c4.idf
c5.idf
c6.idf
WEL

DRN

GHB

RIV
hoofdwater

RIV
regionaal
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{DBASE}\modflow\wel\...
wel_l01_nhi.ipf
wel_l07_nhi.ipf
wel_l06_nhi.ipf
wel_l05_nhi.ipf
wel_l04_nhi.ipf
wel_l03_nhi.ipf
wel_l02_nhi.ipf
wel_wml_l2_cor.ipf
wel_wml_l3_cor.ipf
wel_wml_l4_cor.ipf
wel_wml_l5_cor.ipf
wel_wml_l6_cor.ipf
wel_wml_l7_cor.ipf
wel_bw_l2_cor.ipf
wel_bw_l3_cor.ipf
wel_bw_l4_cor.ipf
wel_bw_l5_cor.ipf
wel_bw_l6_cor.ipf
wel_bw_l7_cor.ipf
{DBASE}\modflow\drn\...
Bodemhoogtes
BODH_SOF_250.IDF
BODH_B_250.IDF

vcw_mdl_l2.idf
vcw_mdl_l3.idf
vcw_mdl_l4.idf
vcw_mdl_l5.idf
vcw_mdl_l6.idf
vcw_mdl_l7.idf
{DBASE}\modflow\wel\...
wel_l01_nhi.ipf
wel_l07_nhi.ipf
wel_l06_nhi.ipf
wel_l05_nhi.ipf
wel_l04_nhi.ipf
wel_l03_nhi.ipf
wel_l02_nhi.ipf
WML_median_2009-2017.ipf

Brabant_water_median_2009-2018.ipf

{DBASE}\modflow\drn\...
Bodemhoogtes
BODH_SOF_250.IDF
BODH_B_250.IDF

Conductances
COND_B_250.IDF
COND_SOF_250.IDF
{DBASE}\modflow\ghb\...
GHB_COND_L02_S01.IDF
GHB_STAGE_L02_S01.IDF
{DBASE}\modflow\riv\hoofdwater\...
Bodemhoogtes
both_w_l1.idf
both_w_l2.idf
both_z_l1.idf
both_z_l2.idf

Conductances
COND_B_250.IDF
COND_SOF_250.IDF
{DBASE}\modflow\ghb\...
ghb_cond_l01.idf
ghb_stage_l01.idf
{DBASE}\modflow\riv\hoofdwater\...
Bodemhoogtes
both_w_l1.idf
both_w_l2.idf
both_z_l1.idf
both_z_l2.idf

Conductances
COND_HL1_250.IDF
COND_HL2_250.IDF

Conductances
COND_HL1_250.IDF
COND_HL2_250.IDF

Infiltratiefactoren
infmz_h_250_l1.idf
infmz_h_250_l2.idf
{DBASE}\modflow\riv\regionaal\...
Peilen:
PEIL_P1W_250.IDF
PEIL_P1Z_250.IDF

Infiltratiefactoren
infmz_h_250_l1.idf
infmz_h_250_l2.idf
{DBASE}\modflow\riv\regionaal\...
Peilen:
PEIL_P1W_250.IDF
PEIL_P1Z_250.IDF

bodemhoogtes:
BODH_P1W_250.IDF
BODH_P1Z_250.IDF

bodemhoogtes:
BODH_P1W_250.IDF
BODH_P1Z_250.IDF

Conductances
COND_P_L0.IDF

Conductances
cond_p_l0.idf
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COND_S_L0.IDF
COND_T_L0.IDF

cond_s_l0.idf
cond_t_l0.idf

Infiltratiefactoren
INFMZ_P1_250.IDF

Infiltratiefactoren
INFMZ_P1_250.IDF

MetaSWAP
Parameter
Bodemeenhede
n database
area_svat
fact_svat
hcrit_svat
init_svat

LHM340
d:\tmp\Metaswap\veenweide_v02\

LHM400
d:\tmp\Metaswap\LHM2016_v02vrz\

area_svat.inp*
{DBASE}\metaswap\inp\fact_svat.inp

{DBASE}\metaswap\inp\area_svat.inp
{DBASE}\metaswap\inp\fact_svat.inp
{DBASE}\metaswap\inp\hcrit_svat.inp
{DBASE}\metaswap\init_percolation\init_ {DBASE}\metaswap\init_percolation\init_
svat.inp
svat.inp
luse_svat
{DBASE}\metaswap\inp\luse_svat.inp
{DBASE}\metaswap\inp\luse_svat.inp
mete_grid
mete_grid.inp*
{DBASE}\metaswap\inp\mete_grid.inp
mete_stat
{DBASE}\metaswap\inp\mete_stat.inp
mod2svat
mod2svat.inp*
{DBASE}\metaswap\inp\mod2svat.inp
para_post
{DBASE}\metaswap\inp\para_post.inp
para_sim
para_sim.inp*
{DBASE}\metaswap\inp\para_sim.inp
sel_key_svat_p sel_key_svat_per.inp*
{DBASE}\metaswap\inp\sel_key_svat_p
er
er.inp
sel_svat_csv
{DBASE}\metaswap\inp\sel_svat_csv.inp {DBASE}\metaswap\inp\sel_svat_csv.inp
vg2crp_svat
{DBASE}\metaswap\inp\vg2crp_svat.inp
Aardappel_ov
{DBASE}\metaswap\inp\aardappel_ov.cr
p
Gras_maaien
{DBASE}\metaswap\inp\gras_maaien.cr
p
Gras_weide
{DBASE}\metaswap\inp\gras_weide.crp
Snijmais
{DBASE}\metaswap\inp\snijmais.crp
Suikerbiet
{DBASE}\metaswap\inp\suikerbiet.crp
Zomergerst
{DBASE}\metaswap\inp\zomergerst.crp
Metestat
{DBASE}\metaswap\grid\metestat.asc
{DBASE}\metaswap\grid\metestat.asc
* Deze bestanden zijn geen directe modelinvoer maar zijn door de LHM-preprocessor
aangemaakt.

MOZART
Parameter
Lswattr
Lsw
Uslsw
Uslswdem
Vadvalue
Vlvalue
Weirarea

LHM340
{DBASE}\mozart\mozartin\lswattr.csv
{DBASE}\mozart\mozartin\lsw.dik
{DBASE}\mozart\mozartin\uslsw.dik
{DBASE}\mozart\mozartin\uslswdem.dik
{DBASE}\mozart\mozartin\vadvalue.dik
{DBASE}\mozart\mozartin\vlvalue.dik
{DBASE}\mozart\mozartin\weirarea.dik

LHM400
{DBASE}\mozart\mozartin\ lswattr.csv
{DBASE}\mozart\mozartin\ waattr.csv
{DBASE}\mozart\mozartin\uslsw.dik
{DBASE}\mozart\mozartin\uslswdem.dik
{DBASE}\mozart\mozartin\vadvalue.dik
{DBASE}\mozart\mozartin\vlvalue.dik
{DBASE}\mozart\mozartin\weirarea.dik

Distributiemodel
Parameter
DwKeys
DMdecadeafvo
eren
Lnks
Nds
Dm_Sobek
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LHM340
{DBASE}\dm\Dwkeys.txt
{DBASE}\dm\DMdecadeafvoeren.txt

LHM400
{DBASE}\dm\Dwkeys.txt
{DBASE}\dm\DMdecadeafvoeren.txt

{DBASE}\dm\lnks.txt
{DBASE}\dm\nds.txt
{DBASE}\dm\Dm_Sobek.txt

{DBASE}\dm\lnks.txt
{DBASE}\dm\nds.txt
{DBASE}\dm\Dm_Sobek.txt
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Coupling
Parameter
Tabel Plot-toLSW
Shapefile LSWs
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LHM340
{DBASE}\coupling\PlottoLSW.csv

LHM400
{DBASE}\coupling\PlottoLSW.csv

{DBASE}\coupling\nhi_4.0.0_lsw_SP.sh
p

{DBASE}\coupling\nhi_4.0.0_lsw_SP.sh
p
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B

KD-waarden LHM 4.0

Figuur 9.1 KD modellaag 1

Figuur 9.2 KD modellaag 2
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Figuur 9.3 KD modellaag 3

Figuur 9.4 KD modellaag 4
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Figuur 9.5 KD modellaag 5

Figuur 9.6 KD modellaag 6
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Figuur 9.7 KD modellaag 7

Figuur 9.8 KD modellaag 8
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C

C-waarden LHM 4.0

Figuur 9.9 C scheidende laag 1
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Figuur 9.10 C scheidende laag 2

Figuur 9.11 C scheidende laag 3

Figuur 9.12 C scheidende laag 4
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Figuur 9.13 C scheidende laag 5

Figuur 9.14 C scheidende laag 6
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Figuur 9.15 C scheidende laag 7
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D

Weerstanden Fomatie van Boxtel obv Regis en
Geotop
In onderstaande figuren is de weerstand van de verschillende Boxtel eenheden weergegeven met
per pagina een vergelijk tussen de weerstand op basis van Geotop en op basis van Regis. Voor
de zandige eenheden is binnen REGIS geen c-waarde bepaald en daarom hier ook niet
weergegeven.
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E

Doorlatendheden GeoTOP Zuidwest-Nederland

N

125 van 142

AAOP

Unit
(code
geologische
formatie)
1000

NASC

Lithoklasse naam

Litho-klasse
nummer

k-waarde
horizontaal
(m/d)

k-waarde
verticaal
(m/d)

Antropogeen

0

5

5

1020

Organisch (veen)

1

0.049

0.049

NASC

1020

Klei

2

0.00349

0.00349

NASC

1020

3

0.0525

0.0525

NASC

1020

Kleiig zand/zandige
klei
Fijn zand

5

14.8

12

NASC

1020

Medium zand

6

14.8

12

NASC

1020

Grof zand

7

14.8

12

NASC

1020

Grind

8

85

85

NAZA

1040

Organisch (veen)

1

0.049

0.049

NAZA

1040

Klei

2

0.00349

0.00349

NAZA

1040

3

0.0525

0.0525

NAZA

1040

Kleiig zand/zandige
klei
Fijn zand

5

0.74

0.52

NAZA

1040

Medium zand

6

12.44

8.7

NAZA

1040

Grof zand

7

24.2

17

NAZA

1040

Grind

8

85

85

ONAWA

1030

Organisch (veen)

1

0.25

0.25

ONAWA

1030

Klei

2

3.49E-03

3.49E-03

ONAWA

1030

3

5.25E-02

5.25E-02

ONAWA

1030

Kleiig zand/zandige
klei
Fijn zand

5

0.74

0.52

ONAWA

1030

Medium zand

6

3.6894

2.58

ONAWA

1030

Grof zand

7

24.2

17

ONAWA

1030

Grind

8

85

85

NAWA

1050

Organisch (veen)

1

0.25

0.25

NAWA

1050

Klei

2

3.49E-03

3.49E-03

NAWA

1050

3

5.25E-02

5.25E-02

NAWA

1050

Kleiig zand/zandige
klei
Fijn zand

5

0.74

0.52

NAWA

1050

Medium zand

6

3.6894

2.58

NAWA

1050

Grof zand

7

24.2

17

NAWA

1050

Grind

8

85

85

OEC

1070

Organisch (veen)

1

0.049

0.049

OEC

1070

Klei

2

0.0046

0.0046

OEC

1070

3

0.04

0.04

OEC

1070

Kleiig zand/zandige
klei
Fijn zand

5

4.4

4.4

OEC

1070

Medium zand

6

11.5

11.5
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OEC

1070

Grof zand

7

29.5

29.5

OEC

1070

Grind

8

85

85

NIHO

1090

Organisch (veen)

1

0.25

0.25

NIHO

1090

Klei

2

0.00291

0.00291

NIHO

1090

3

0.0525

0.0525

NIHO

1090

Kleiig zand/zandige
klei
Fijn zand

5

0.74

0.52

NIHO

1090

Medium zand

6

6.29

4.4

NIHO

1090

Grof zand

7

24.2

17

NIHO

1090

Grind

8

85

85

NAWO

1100

Organisch (veen)

1

0.049

0.049

NAWO

1100

Klei

2

0.00291

0.00291

NAWO

1100

3

0.0314

0.0314

NAWO

1100

Kleiig zand/zandige
klei
Fijn zand

5

0.71

0.5

NAWO

1100

Medium zand

6

6.29

4.4

NAWO

1100

Grof zand

7

24.2

17

NAWO

1100

Grind

8

85

85

NWNZ

1110

Organisch (veen)

1

0.049

0.049

NWNZ

1110

Klei

2

0.00291

0.00291

NWNZ

1110

3

0.0314

0.0314

NWNZ

1110

Kleiig zand/zandige
klei
Fijn zand

5

0.71

0.5

NWNZ

1110

Medium zand

6

6.29

4.4

NWNZ

1110

Grof zand

7

24.2

17

NWNZ

1110

Grind

8

85

85

NAWOBE

1080

Organisch (veen)

1

0.049

0.049

NAWOBE

1080

Klei

2

0.00291

0.00291

NAWOBE

1080

3

0.0314

0.0314

NAWOBE

1080

Kleiig zand/zandige
klei
Fijn zand

5

0.71

0.5

NAWOBE

1080

Medium zand

6

6.29

4.4

NAWOBE

1080

Grof zand

7

24.2

17

NAWOBE

1080

Grind

8

85

85

NAWOVE

1120

Organisch (veen)

1

0.049

0.049

NAWOVE

1120

Klei

2

0.00291

0.00291

NAWOVE

1120

3

0.0314

0.0314

NAWOVE

1120

Kleiig zand/zandige
klei
Fijn zand

5

0.71

0.5

NAWOVE

1120

Medium zand

6

6.29

4.4

NAWOVE

1120

Grof zand

7

24.2

17

NAWOVE

1120

Grind

8

85

85

EC

2010

Organisch (veen)

1

0.049

0.049

EC

2010

Klei

2

0.0046

0.0046

EC

2010

3

0.04

0.04

EC

2010

Kleiig zand/zandige
klei
Fijn zand

5

4.4

4.4
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EC

2010

Medium zand

6

11.5

11.5

EC

2010

Grof zand

7

29.5

29.5

EC

2010

Grind

8

85

85

NIBA

1130

Organisch (veen)

1

0.0004

0.0004

NIBA

1130

Klei

2

0.0046

0.0046

NIBA

1130

3

0.0314

0.0314

NIBA

1130

Kleiig zand/zandige
klei
Fijn zand

5

0.71

0.5

NIBA

1130

Medium zand

6

11.5

11.5

NIBA

1130

Grof zand

7

29.5

29.5

NIBA

1130

Grind

8

85

85

BXWI

3020

Organisch (veen)

1

0.049

0.049

BXWI

3020

Klei

2

0.0046

0.0046

BXWI

3020

3

0.04

0.004

BXWI

3020

Kleiig zand/zandige
klei
Fijn zand

5

4.4

0.44

BXWI

3020

Medium zand

6

16.2

3.2

BXWI

3020

Grof zand

7

21.6

10.8

BXWI

3020

Grind

8

85

85

BXWISIKO

3030

Organisch (veen)

1

0.049

0.049

BXWISIKO

3030

Klei

2

0.0046

0.0046

BXWISIKO

3030

3

0.04

0.004

BXWISIKO

3030

Kleiig zand/zandige
klei
Fijn zand

5

4.4

0.44

BXWISIKO

3030

Medium zand

6

16.2

3.2

BXWISIKO

3030

Grof zand

7

21.6

10.8

BXWISIKO

3030

Grind

8

85

85

BXSC

3050

Organisch (veen)

1

0.049

0.049

BXSC

3050

Klei

2

0.0046

0.0046

BXSC

3050

3

0.08

0.016

BXSC

3050

Kleiig zand/zandige
klei
Fijn zand

5

4.4

0.44

BXSC

3050

Medium zand

6

16.2

3.2

BXSC

3050

Grof zand

7

21.6

10.8

BXSC

3050

Grind

8

21.6

10.8

BX

3100

Organisch (veen)

1

0.049

0.049

BX

3100

Klei

2

0.0046

0.0046

BX

3100

3

0.04

0.004

BX

3100

Kleiig zand/zandige
klei
Fijn zand

5

4.4

0.44

BX

3100

Medium zand

6

16.2

3.2

BX

3100

Grof zand

7

21.6

10.8

BX

3100

Grind

8

85

85

KRWY

4000

Organisch (veen)

1

0.049

0.049

KRWY

4000

Klei

2

0.0046

0.0046

KRWY

4000

Kleiig zand/zandige
klei

3

0.04

0.02
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KRWY

4000

Fijn zand

5

4.4

4.4

KRWY

4000

Medium zand

6

13.2

13.2

KRWY

4000

Grof zand

7

58.8

58.8

KRWY

4000

Grind

8

85

85

KR

4010

Organisch (veen)

1

0.049

0.049

KR

4010

Klei

2

0.0046

0.0046

KR

4010

3

0.04

0.02

KR

4010

Kleiig zand/zandige
klei
Fijn zand

5

4.4

2.2

KR

4010

Medium zand

6

13.2

13.2

KR

4010

Grof zand

7

58.8

58.8

KR

4010

Grind

8

85

85

WB

4100

Organisch (veen)

1

0.049

0.049

WB

4100

Klei

2

0.0046

0.0046

WB

4100

3

0.04

0.04

WB

4100

Kleiig zand/zandige
klei
Fijn zand

5

4.4

4.4

WB

4100

Medium zand

6

16.2

16.2

WB

4100

Grof zand

7

21.6

21.6

WB

4100

Grind

8

85

85

EE

4110

Organisch (veen)

1

0.049

0.049

EE

4110

Klei

2

0.00349

0.00349

EE

4110

3

0.0525

0.0525

EE

4110

Kleiig zand/zandige
klei
Fijn zand

5

0.74

0.52

EE

4110

Medium zand

6

12.44

8.7

EE

4110

Grof zand

7

24.2

17

EE

4110

Grind

8

85

85

BE

4080

Organisch (veen)

1

0.049

0.049

BE

4080

Klei

2

0.0046

0.0046

BE

4080

3

0.04

0.02

BE

4080

Kleiig zand/zandige
klei
Fijn zand

5

4.4

2.2

BE

4080

Medium zand

6

13.2

13.2

BE

4080

Grof zand

7

58

58

BE

4080

Grind

8

170

170

DR

5000

Organisch (veen)

1

0.049

0.049

DR

5000

Klei

2

0.0046

0.0046

DR

5000

3

0.04

0.04

DR

5000

Kleiig zand/zandige
klei
Fijn zand

5

4.4

4.4

DR

5000

Medium zand

6

13.2

13.2

DR

5000

Grof zand

7

34.1

34.1

DR

5000

Grind

8

85

85

DRGI

5010

Organisch (veen)

1

0.049

0.049

DRGI

5010

Klei

2

0.0432

0.0432
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DRGI

5010

3

0.0432

0.0432

5010

Kleiig zand/zandige
klei
Fijn zand

DRGI

5

4.4

4.4

DRGI

5010

Medium zand

6

13.2

13.2

DRGI

5010

Grof zand

7

34.1

34.1

DRGI

5010

Grind

8

85

85

GE

5020

Organisch (veen)

1

0.049

0.049

GE

5020

Klei

2

0.0046

0.0046

GE

5020

3

0.04

0.04

GE

5020

Kleiig zand/zandige
klei
Fijn zand

5

4.4

4.4

GE

5020

Medium zand

6

13.2

13.2

GE

5020

Grof zand

7

34.1

34.1

GE

5020

Grind

8

85

85

DN

5030

Organisch (veen)

1

0.049

0.049

DN

5030

Klei

2

0.04

0.004

DN

5030

3

0.04

0.004

DN

5030

Kleiig zand/zandige
klei
Fijn zand

5

4.4

0.44

DN

5030

Medium zand

6

16.2

3.2

DN

5030

Grof zand

7

21.6

10.8

DN

5030

Grind

8

85

85

URTY

5040

Organisch (veen)

1

0.049

0.049

URTY

5040

Klei

2

0.0046

0.0046

URTY

5040

3

0.04

0.04

URTY

5040

Kleiig zand/zandige
klei
Fijn zand

5

4.4

4.4

URTY

5040

Medium zand

6

21.6

21.6

URTY

5040

Grof zand

7

21.6

21.6

URTY

5040

Grind

8

85

85

PE

5050

Organisch (veen)

1

0.049

0.049

PE

5050

Klei

2

0.0014

0.0014

PE

5050

3

0.0014

0.0014

PE

5050

Kleiig zand/zandige
klei
Fijn zand

5

0.71

0.5

PE

5050

Medium zand

6

13.2

13.2

PE

5050

Grof zand

7

34.1

34.1

PE

5050

Grind

8

85

85

UR

5060

Organisch (veen)

1

0.049

0.049

UR

5060

Klei

2

0.0046

0.0046

UR

5060

3

0.04

0.04

UR

5060

Kleiig zand/zandige
klei
Fijn zand

5

4.4

4.4

UR

5060

Medium zand

6

13.2

13.2

UR

5060

Grof zand

7

34.1

34.1

UR

5060

Grind

8

85

85

ST

5070

Organisch (veen)

1

0.049

0.049
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ST

5070

Klei

2

0.0046

0.0046

ST

5070

3

0.04

0.04

ST

5070

Kleiig zand/zandige
klei
Fijn zand

5

4.4

4.4

ST

5070

Medium zand

6

20

20

ST

5070

Grof zand

7

60

60

ST

5070

Grind

8

85

85

SY

5090

Organisch (veen)

1

0.049

0.049

SY

5090

Klei

2

0.046

0.0046

SY

5090

3

0.4

0.04

SY

5090

Kleiig zand/zandige
klei
Fijn zand

5

4.4

0.44

SY

5090

Medium zand

6

13.2

1.32

SY

5090

Grof zand

7

34.1

34.1

SY

5090

Grind

8

85

85

AP

5080

Organisch (veen)

1

0.049

0.049

AP

5080

Klei

2

0.0046

0.0046

AP

5080

3

0.04

0.04

AP

5080

Kleiig zand/zandige
klei
Fijn zand

5

4.4

4.4

AP

5080

Medium zand

6

13.2

13.2

AP

5080

Grof zand

7

58.8

58.8

AP

5080

Grind

8

85

85

PZWA

5120

Organisch (veen)

1

0.049

0.049

PZWA

5120

Klei

2

0.0015

0.0015

PZWA

5120

3

0.04

0.04

PZWA

5120

Kleiig zand/zandige
klei
Fijn zand

5

4.4

4.4

PZWA
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Robuust maken MetaSWAP
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G

Memo Actualisatie langjarige rekenperiode LHM

G.1

Inleiding
Bij elke nieuwe LHM-release hoort een veranderingsrapportage. In deze rapportages staan onder
andere verschilplaatjes van de modeluitvoer bij doorgevoerde wijzigingen. Deze plaatjes zijn
gebaseerd op een kortjarige modelrun (2003) of een langjarige modelrun (1996-2006, waarvan de
eerste twee jaar inspeeljaren zijn). Deze perioden hebben inmiddels al vrij lang geleden
plaatsgevonden. Daarom is er behoefte aan het actualiseren van de rekenperiodes. Daarnaast is
de behoefte om standaard het jaar 2018 mee te nemen in modelsimulaties, omdat dit een zeer
droog jaar was en nog vers in het geheugen ligt. Deze memo beschrijft de keuze voor een nieuwe
langjarige en kortjarige rekenperiode en laat de belangrijkste verschillen zien met de huidig
gebruikte perioden.

G.2

Keuze periode
De huidig gebruikte periode heeft een inspeeltijd van twee jaar en een simulatieperiode van negen
jaar, vaak de ‘tienjarige periode’ genoemd. Omdat er een nieuwe rekenperiode gekozen gaat
worden, hoeft het aantal simulatiejaren niet hetzelfde te blijven. Er is gekozen voor een
simulatieperiode van acht jaaromdat minimaal 8 jaar nodig is om representatieve GHG en GLG’s
te berekenen. De inspeeltijd blijft twee jaar. Voor de kortjarige modelrun is het gewenst om een
droog jaar te kiezen, waarbij verdampingstekorten optreden. Hierdoor kunnen wijzigingen in
schematisering en software in met name MetaSWAP goed getest worden op plausibiliteit. Daarom
is voor de volgende modelperioden gekozen:
•
•

G.2.1

Langjarige modelrun: 2009-2018 (eerste twee jaar inspeeljaren)
Kortjarige modelrun: 2002-2003 (eerste jaar inspeelperiode)
De modelperiode voor kortjarige runs voor analyse is niet gewijzigd omdat 2003 een goed
jaar is om effecten van modelaanpassingen te analyseren. Het jaar 2018 is te extreem
om een beeld te krijgen van effecten van modelaanpassingen in een droog jaar.

Meteorologie in huidige en geactualiseerde perioden
Tabel 1 toont meteorologische variabelen bij de huidig gebruikte perioden en de geactualiseerde
perioden. De huidig gebruikte inspeeljaren 1996-1997 zijn droge jaren met weinig neerslag (660
mm/jaar t.o.v. langjarig gemiddeld ongeveer 800 mm/jaar), en een gemiddelde
referentieverdamping (542 mm/jaar t.o.v. langjarig gemiddeld ongeveer 540 mm/jaar). De
geactualiseerde inspeeljaren 2009-2010 hebben een gemiddelde hoeveelheid neerslag (801
mm/jaar) en een referentieverdamping die aan de hoge kant (601 mm/jaar) is. De inspeeljaren in
de geactualiseerde modelrun hebben daarom een grotere grondwateraanvulling dan de
inspeeljaren bij de huidige modelrun.
De huidige langjarige simulatieperiode heeft veel neerslag (910 mm/jaar) in vergelijking met de
geactualiseerde langjarige simulatieperiode (839 mm/jaar). De verdamping in beide perioden
verschilt niet veel (573 mm/jaar en 598 mm/jaar). Daarmee heeft de huidige langjarige
simulatieperiode een hogere grondwateraanvulling dan de geactualiseerde langjarige
simulatieperiode. Let wel, dit gaat enkel om meteostation De Bilt.
Tabel 9.1

Gemiddelde neerslag, verdamping en neerslagoverschot in De Bilt bij de verschillende huidige en

geactualiseerde rekenperiodes. N.B. Het neerslagoverschot is hier berekend over het gehele jaar.

Neerslag
[mm / jaar]
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Referentieverdamping

Neerslagoverschot

[mm / jaar]
Huidige periode

Geactualiseerde
periode

G.3

Inspeeljaren 1996-1997
Langjarige simulatieperiode
1998-2006
Kortjarige simulatieperiode
2003
Inspeeljaren 2009-2010
Langjarige simulatieperiode
2011-2018
Kortjarige simulatieperiode
2003

[mm / jaar]

660

542

118

910

573

337

613
801

635
601

-22
200

839

598

240

613

635

-22

Klaarzetten modelinvoer
Bij het klaarzetten van de geactualiseerde langjarige modelrun is de volgende modelinvoer
aangepast:
•
•

Initiële grondwaterstanden; dit zijn de grondwaterstanden op 31-12-2008, overgenomen
uit de 30-jarige simulatie van LHM 3.4.0.
Init_svat.inp (initiële condities metaSWAP). Dit bestand is nu gebaseerd op eind 2008,
overgenomen uit de 30-jarige simulatie van LHM 3.4.0.

Bij klaarzetten van de geactualiseerde kortjarige modelrun is de volgende modelinvoer aangepast:
•
•

Initiële grondwaterstanden; dit zijn de grondwaterstanden op 31-12-2001, overgenomen
uit de langjarige run.
Init_svat.inp (initiële condities metaSWAP). Dit bestand is nu gebaseerd op eind 2001,
overgenomen de langjarige run.

Daarnaast zijn de meteorologie en de rivierafvoeren geactualiseerd t/m 2018.
N.B. De huidige langjarige en kortjarige sommen gebruikten een lege init_svat.inp, dat wil zeggen
een droog bodemvochtprofiel dat nog niet is ingespeeld. Ook gebruikten de sommen 2003 en
1996-2006 dezelfde start-grondwaterstanden.

G.4

Verschillen modeluitvoer langjarige simulatieperioden

G.4.1

Inspeelperioden
Onderstaande figuur toont het verschil in grondwaterstanden aan de start van de inspeelperiode
en aan de start van de simulatieperiode. Verschillen in de start van de inspeelperiode komen
doordat andere ‘start -grondwaterstanden’ worden gebruikt. Zowel aan het begin van de
inspeelperiode als aan het begin van de simulatieperiode zijn de verschillen in grondwaterstanden
groot; in veel gevallen meerdere decimeters.
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Figuur 9.1 Verschil in grondwaterstanden tussen de huidige simulatieperiode 1998-2006 en de
geactualiseerde simulatieperiode 2011-2018. Links: Verschillen op de eerste dag van de inspeelperiode (1-11996 en 1-1-2009 resp.), rechts: Verschillen op de eerste dag van de simulatieperiode (1-1-1998 en 1-1-2011
resp.). In blauwe gebieden worden ondiepere grondwaterstanden berekend; in rode gebieden diepere
grondwaterstanden.

G.4.2

Grondwaterstand
Onderstaande figuur toont het verschil in GHG en GLG tussen de huidige en de geactualiseerde
simulatieperiode. Met name in de hogere delen van Nederland zijn de GHG en GLG lager in de
geactualiseerde periode. In deze delen reageert de grondwaterstand vanwege de diepe ligging
onder het maaiveld langzaam op weersveranderingen, waardoor natte en droge omstandigheden
langere tijd doorwerken in grondwaterstanden.

Figuur 9.2 Verschil in grondwaterstanden tussen de huidige simulatieperiode 1998-2006 en de
geactualiseerde simulatieperiode 2011-2018. Links: GHG, rechts: GLG. In blauwe gebieden worden
ondiepere grondwaterstanden berekend; in rode gebieden diepere grondwaterstanden.

G.4.3
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Actuele verdamping
Hieronder is het verschil in actuele verdamping (ETact) te zien tussen de huidige en de
geactualiseerde simulatieperiode. In noord en midden Nederland is de verdamping in de
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geactualiseerde modelrun ongeveer 10-20 mm/jaar hoger. In de oostelijke en zuidelijke hoge
zandgronden, op de Veluwe en in Zeeland is de verdamping juist lager, lokaal met meer dan 10
mm/jaar.

Figuur 9.3 Verschil in de gemiddelde jaarsom van de actuele verdamping (ETact) tussen de huidige
simulatieperiode 1998-2006 en de geactualiseerde simulatieperiode 2011-2018. In blauwe gebieden is de
verdamping in de geactualiseerde simulatieperiode lager; in rode gebieden hoger.

G.4.4
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IJsselmeer buffergebruik
Het IJsselmeer vormt een belangrijke buffer voor de waterbehoefte in rond het IJsselmeer. Dat
maakt het IJsselmeerpeil een interessante variabele om te analyseren bij het doorvoeren van
wijzigingen in LHM. In de huidige langjarige periode is het jaar 2003 het enige jaar waarbij de
IJsselmeerbuffer gedurende meerdere decaden is gebruikt. In de geactualiseerde periode is 2018
het enige jaar waarin het IJsselmeerbuffer wordt gebruikt. Onderstaande figuur laat zien dat in
2003 en 2018 het IJsselmeerbuffer gedurende langere tijd is gebruikt.
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G.5

Verschillen modeluitvoer eenjarige periode
Onderstaande figuur laat de verschillen in de grondwaterstand zien tussen 2003 waarbij 2002 als
opstartjaar is gebruikt en 2003 zoals deze tot nu toe werd gedraaid (zonder inspeeljaar en met
een leeg start-bodemvochtprofiel).
De verschillen zijn fors, met name in de hogere delen van Nederland zijn de grondwaterstanden
hoger bij de run met inspeeljaar. Deze delen kennen een vertragingseffect door de grote
onverzadigde zone, waardoor startcondities grote invloed hebben op de modelresultaten.
De eenjarige modeluitvoer wordt gebruikt om verschilplaatjes te maken en effecten van
modelaanpassingen te analyseren en te kijken of de modelimplentatie goed is gegaan. Omdat niet
wordt gekeken naar de effectiviteit van een modelaanpassing, kan hiervoor een som zonder
inspeelperiode worden gebruikt.
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Figuur 9.4 Verschil in grondwaterstanden tussen de huidige simulatieperiode 2003 en de simulatieperiode
2003 waarbij 2002 als inspeeljaar is gebruikt. Links: HG3, rechts: LG3. In blauwe gebieden worden ondiepere
grondwaterstanden berekend; in rode gebieden diepere grondwaterstanden.

G.6

Conclusies
De langjarige simulatieperiode die wordt gebruikt voor LHM is geactualiseerd. Deze periode liep
van 1998 t/m 2006 en loopt nu van 2011 t/m 2018. Daarnaast wordt er bij de kortjarige
simulatieperiode van 2003 nu ook een inspeeljaar gebruikt en correcte startcondities. Hierdoor is
deze simulatie beter in overeenstemming met het actuele jaar 2003.
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H

Klaarzetten meteorologische invoer bij gebruik
van WOFOST
Bij het gebruik van WOFOST in het LHM is naast de gebruikelijke meteorologische invoer
(neerslag en verdamping) de volgende invoer nodig op dagbasis:
•
•
•
•
•
•
•

Minimum temperatuur (TN)
Maximum temperatuur (TX)
Gemiddelde temperatuur (TG)
Maximale relatieve luchtvochtigheid (UX)
Minimale relatieve luchtvochtigheid (UN)
Radiatie (Q)
Windsnelheid (FG)

Deze gridbestanden staan op de NHI-server op de volgende locatie:
e:\LHM\Basisdata\Meteo\KNMI\
Bij het klaarzetten van een LHM modelrun waarbij ook WOFOST wordt gebruikt, moeten de
locaties van de meteorologische gridbestanden voor de door te rekenen tijdsperiode worden
toegevoegd aan het bestand mete-grid.inp. Dit bestand bestaat uit de volgende kolommen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Dagnummer van het jaar, beginnend bij 0
Jaar
Locatie van het neerslag-gridbestand
Locatie van het referentieverdamping-gridbestand
Locatie van TN-gridbestand
Locatie van TX-gridbestand
Locatie van TG-gridbestand
“NoValue”
Locatie van Q-gridbestand
Locatie van UX-gridbestand
Locatie van UN-gridbestand
Locatie van FG-gridbestand

De kolommen zijn gescheiden door komma’s. Kolom 8 kan de locatie van de relatieve
zonneschijn-duur bevatten. Deze variabele is binnen WOFOST niet nodig, waardoor hier
“NoValue” is ingevuld.
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