Memo

Datum
14 december 2020
Contactpersoon
Joost Delsman

Aantal pagina's
1 van 32
Doorkiesnummer
+31(0)88 335 7138

E-mail
Joost.Delsman@deltares.nl

Onderwerp
Nadere plausibiliteitsanalyse LHM zoet-zout ten behoeve van toepassing binnen KP Zeespiegelstijging

1

Inleiding
Onlangs is het LHM zoet-zout model beschikbaar gekomen (Delsman et al, 2020). Het LHM
zoet-zout model is een landsdekkend zoet-zout grondwatermodel, gebaseerd op en
consistent met de destijds laatst uitgeleverde versie van het LHM kwantiteit (LHM versie 4.0,
inmiddels is LHM versie 4.1 opgeleverd). Het LHM zoet-zout is gerealiseerd met behulp van
de datasets, tools en software in de Toolbox NHI zoet-zout. Aan de hand van de beoordeling
aan opgestelde toetsingscriteria aangaande stijghoogten, kwelfluxen en zoutvrachten is het
model beoordeeld als plausibel. Ook de verandering in de zoet-zoutverdeling tot 2100 onder
een autonoom scenario en een scenario met zeespiegelstijging en klimaatverandering is
beoordeeld als plausibel. Benadrukt wordt dat daarbij met name de respons rond de duinen,
Flevoland en het IJsselmeer / Markermeer kritisch moeten worden beschouwd.
Met het oog op de beoogde inzet van het LHM zoet-zout model binnen het KP
Zeespiegelstijging voor het in beeld brengen van de impact van zeespiegelstijging op
verzilting via het grondwater (de zogeheten interne verzilting), is er behoefte aan een nadere
analyse en duiding van de plausibiliteit van dit model op een aantal specifieke onderdelen.
Deze analyse moet inzicht geven in hoeverre het model geschikt is om de binnen het
Kennisprogramma geformuleerde kennis- en onderzoeksvragen op gebied van interne
verzilting te kunnen beantwoorden.
In het memo “Inzet LHM zoet-zout model binnen KP Zeespiegelstijging - nadere duiding
plausibiliteit en toepassingsbereik” (Jeroen Ligtenberg, 29 september 2020) wordt gevraagd
de modelresultaten op twee specifieke gebieden nader te duiden. Het memo signaleert 1) een
onlogische afname van de zoutvracht in delen van de Zuidwestelijke delta, en 2) een snelle
verzoeting van het IJsselmeer / Markermeergebied. Dit memo gaat in op de geschetste
situaties en analyseert de modelresultaten. Aan de hand van deze twee situaties wordt een
nadere analyse gegeven van de plausibiliteit van het LHM zoet-zout. Waar mogelijk wordt de
analyse ook doorgetrokken naar het overige Nederlandse kustgebied.
Een voorlopige versie van dit memo is besproken in een expertbijeenkomst LHM zoet-zout op
17 november 2020. Een kort verslag van deze bijeenkomst is opgenomen als Bijlage A.
Bijlage B bevat de presentatie van de in dit memo beschreven resultaten tijdens deze
bijeenkomst. Bijlagen C en D bevatten een expert reflectie van Frans Schaars (Artesia) en
Jouke Velstra (Acacia Water) op de uitgevoerde analyse.
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Afname zoutvracht in Zuidwestelijke delta

2.1

Aanleiding
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Ligtenberg (2020) signaleert een afname van de zoutvracht in 2100 in delen van de
Zuidwestelijke delta, die niet te verklaren lijkt vanuit de ontwikkeling van de
grondwateraanvulling en de zeespiegelstijging. Daarnaast lijkt er in het transect over
Walcheren in het scenario met zeespiegelstijging sprake van een onverwachte verzoeting.

2.2

Uitgevoerde analyse
Om het effect van het klimaat en zeespiegelstijging te scheiden, is een berekening uitgevoerd
waarbij alleen de zeespiegel 1m stijgt in 2100. Deze berekening is vergeleken met eerdere
berekeningen met het regionale Zeelandmodel (Van Baaren et al., 2016). Van de
berekeningen van klimaat+zss en zss zijn de berekende grondwaterstand, stijghoogte eerste
watervoerende pakket, verandering in kwel en de resulterende verandering in zoutvracht
geanalyseerd.
In de Zuidwestelijke delta is de initiële chlorideverdeling gebaseerd op FRESHEM metingen.
In deze chlorideverdeling zitten daarmee naar verwachting geen interpolatie-artefacten, die
voor ‘vreemde’ stromingsartefacten zorgen. Er is daarom niet verder gekeken naar de initiële
chlorideverdeling.

2.3

Zuidwestelijke delta

2.3.1

Invloed zeespiegelstijging

Zoals te zien in Figuur 1 is zeespiegelstijging alleen opgelegd in de Noordzee, zowel de
Ooster- als de Westerschelde stijgt niet mee met de stijgende zeespiegel. Dit is gedaan om
pragmatische redenen, op deze manier hoefde alleen de ‘general head boundary’ te worden
aangepast. Voor het bepalen van de plausibiliteit van de respons van het model op een
zeespiegelscenario was dit ook niet van belang. Voor een daadwerkelijke simulatie van een
zeespiegelstijgingsscenario is het uiteraard wel aan te raden goed te simuleren welk
oppervlaktewater ‘meestijgt’ met een stijgende zeespiegel.
De respons op het stijgen van de zeespiegel is plausibel, en in lijn met wat bijvoorbeeld
eerder met het Zeelandmodel is berekend (Figuur 2). In de berekening van het Zeelandmodel
is een stijging van de zeespiegel ook in de Ooster- en Westerschelde, en daarnaast ook in de
Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer opgelegd, wat de verschillen meer landinwaarts
verklaart. Beide modellen laten een smalle invloedstrook zien langs de kust van Walcheren,
terwijl de invloed op Schouwen-Duiveland verder landinwaarts reikt. Op beide eilanden is de
invloed relatief beperkt vergeleken met andere kustregio’s in Nederland, door de beperkte
dikte van het eerste watervoerende pakket.
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Figuur 1 Verandering van stijghoogte in watervoerend pakket (m) tussen scenario ZSS en autonoom in 2100 Zeeland.

Figuur 2 Verandering van stijghoogte in watervoerend pakket (als % van opgelegde zeespiegelstijging)
berekend met het Zeelandmodel (Van Baaren et al., 2016).

De grondwaterstanden stijgen minder dan de stijghoogte in het watervoerende pakket, omdat
de grondwaterstanden ‘vast’ hangen aan de ontwateringsmiddelen (drainage, sloten). De
toename van de stijghoogte in het eerste watervoerende pakket leidt daarmee tot een
toename van de kwel (Figuur 3, boven). Immers, het verschil tussen stijghoogte en
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grondwaterstand neemt toe. Met de toename van de kwel neemt ook de zoutvracht toe
(Figuur 3, onder). De toename van de zoutvracht neemt zowel instantaan toe door de
toename van de kwel, als ook over langere tijd door de langzame toestroom van zouter water
vanuit de ondergrond.
Opvallend is verder het ontbreken van een kweltoename in de duinen van de Kop van
Schouwen en ook Goeree. Doordat de freatische grondwaterstand zich min of meer vrij kan
instellen neemt deze gelijk toe met de toename van de stijghoogte. De stijghoogtegradiënt, en
daarmee de kwel, verandert dus niet. Voor de verandering van de zoutvracht geldt daarbij dat
in dezelfde duingebieden sprake is van zoet water, de zoutvracht is daar nul. Veranderingen
in kwel leiden daarmee niet tot veranderingen in zoutvracht. In Figuur 3 zijn in de zoutvracht,
en in mindere mate in de kwel, landinwaarts kleine veranderingen zichtbaar in geïsoleerde
cellen. Het gaat hier om numerieke verschillen, die ontstaan doordat kleine verschillen binnen
de nauwkeurigheid van de oplosmethode door de terugkoppeling tussen concentratie en
grondwaterstroming, over de lange modeltijd kunnen cumuleren tot dergelijke kleine, maar
zichtbare, verschillen. Doordat deze verschillen geïsoleerd voorkomen zijn ze goed te
onderscheiden van het daadwerkelijke effect van zeespiegelstijging. Uitgemiddeld over een
groter oppervlak zullen ze daarnaast uitmiddelen. Desalniettemin is het aan te bevelen
numerieke oplossingsparameters zo in te stellen dat dergelijke artefacten zo veel mogelijk
worden vermeden.
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Figuur 3 Verandering kwel / infiltratie (boven) en zoutvracht (onder) in 2100 in het zeespiegelstijging scenario
ten opzichte van de autonome ontwikkeling.

Offshore weerstand LHM zoet-zout niet meegenomen
Gedurende de analyse is gebleken dat de offshore weerstand die binnen de Actualisatie NHI
zoet-zout studie is opgesteld (Figuur 4) niet aanwezig is in de opgeleverde LHM zoet-zout
versie. Dit dient te worden hersteld voordat het LHM zoet-zout kan worden ingezet voor
studies naar de effecten van zeespiegelstijging. Specifiek voor Schouwen-Duiveland is nu
bijvoorbeeld een offshore weerstand van enkele honderden dagen opgenomen, terwijl hier
voor de kust de weerstandbiedende laag van Velsen aanwezig is. Hier had een weerstand
van 1000 d moeten worden toegekend. De berekende invloed van de zeespiegelstijging voor
Schouwen is daarmee in de huidige berekening enigszins overschat. Overigens is de
herziene offshore weerstand inmiddels opgenomen in de LHM versie 4.1. Bij actualisatie van
LHM zoet-zout naar LHM 4.1 wordt deze weerstand hiermee ‘automatisch’ opgenomen in
LHM zoet-zout.
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Figuur 4 Offshore verbreiding weerstandbiedende lagen uit de Naaldwijk-formatie (Delsman et al., 2020). De
veronderstelde weerstand van de specifiek onderscheiden lagen (Bergen, Velsen, Holocene
afzettingen Zeeland) is 1000 dagen, de veronderstelde weerstand van de overige voorkomens
van de Formatie van Naaldwijk is 100 dagen.

2.3.2

Invloed klimaatverandering

In het in (Delsman et al., 2020) gepresenteerde scenario is naast zeespiegelstijging ook een
verandering van grondwateraanvulling meegenomen. Deze is gebaseerd op een berekening
van de grondwateraanvulling in Deltascenario Stoom (klimaat Wh, sterke economische
ontwikkeling) met behulp van LHM 3.4 voor het Deltaprogramma (Mens et al., 2019). Ook hier
is een pragmatische aanpak gevolgd, omdat het in de plausibiliteitstoets ging om de respons
van het LHM zoet-zout op een veranderde grondwateraanvulling. In het Deltascenario Stoom
is niet alleen sprake van een veranderd klimaat, maar in de berekende grondwateraanvulling
zit ook het effect van een veranderd landgebruik, en bijvoorbeeld een sterke toename van
beregening (Hunink et al., 2018). Tenslotte zijn de grondwateraanvulling autonoom en Stoom
op net verschillende manieren afgeleid uit de voor beide LHM berekeningen beschikbare
MetaSWAP uitvoer. Dit levert een heterogeen beeld van veranderingen in de
grondwateraanvulling. In de berekening van het effect op grondwaterstroming speelt daarbij
ook dat de in LHM berekende veranderingen in onttrekkingshoeveelheden voor beregening
niet worden meegenomen in de LHM zoet-zout berekening.
In Figuur 5 is de verandering in grondwateraanvulling weergegeven, ingezoomd op de
Zuidwestelijke delta. Op Walcheren, de Bevelanden en Zeeuws-Vlaanderen neemt de
grondwateraanvulling veelal af (behalve in de kreekruggen, doordat hier de verhoogde
winterse grondwateraanvulling deels wordt vastgehouden), op Schouwen-Duiveland en
Goeree-Overflakkee juist ook vaak toe. De toename van de grondwateraanvulling op
Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee is niet in lijn met de verwachte veranderingen in
het Wh klimaatscenario, en is waarschijnlijk het gevolg van landgebruikswijzigingen en
uitbreiding van beregeningsinstallaties in het Stoom scenario. Voor de Zeeuwse situatie lijkt
daarbij een sterke toename van beregening niet representatief, door opkegeling van zout en
restricties via regelgeving (mond. meded. Ronnie Hollebrandse, Oude Essink en Pauw
(2018)).
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Figuur 5 Verandering van grondwateraanvulling (mm/d) tussen klimaatscenario Wh (periode 2070 – 2100) en
autonoom.

Zowel de zeespiegelstijging als de veranderde grondwateraanvulling werken door in de
stijghoogte in het eerste watervoerende pakket en de grondwaterstand. Een verandering in
grondwateraanvulling geeft een groter effect op het freatische grondwater,
stijghoogteveranderingen zijn daarmee vergeleken gedempt. Dit is goed terug te zien in
Figuur 6. De invloed van de zeespiegelstijging is geprononceerder in het eerste
watervoerende pakket, de veranderde grondwateraanvulling juist in het freatische
grondwaterniveau. De verandering in het freatische grondwaterniveau, en vervolgens de
stijghoogte, weerspiegelt de opgelegde verandering in de grondwateraanvulling.
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Figuur 6 Verandering in freatische grondwaterstand (boven) en stijghoogte eerste watervoerend pakket
(onder) in 2100 in het scenario Klimaat + zeespiegelstijging ten opzichte van autonoom.

Doordat de stijghoogte een gedemptere respons geeft op een veranderde
grondwateraanvulling dan de freatische grondwaterstand, neemt het stijghoogteverschil in
een kwellend gebied toe bij dalende grondwaterstanden en af bij een stijgende
grondwaterstand. In een infiltrerend gebied is dit andersom. De kwel als gevolg hiervan neemt
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daarmee ook toe bij dalende grondwaterstanden en af bij stijgende grondwaterstanden
(Figuur 7, boven). De kwel vertaalt zich vervolgens logisch in de verandering in zoutvracht
(Figuur 7, onder). Uiteraard is de absolute zoutvrachtverandering daarbij klein in gebieden
waar het grondwater zoet is (duinen, kreekruggen). De berekende veranderingen in
grondwaterstand, stijghoogte, kwel en zoutvracht zijn hiermee goed te verklaren vanuit de
opgelegde veranderingen in het scenario. Voor scenarioberekeningen voor het KP
Zeespiegelstijging is het wel belangrijk de opgelegde grondwateraanvulling kritisch te
beschouwen.
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Figuur 7 Verandering kwel / infiltratie (boven) en zoutvracht (onder) in 2100 in het klimaat + zeespiegelstijging
scenario ten opzichte van de autonome ontwikkeling. Deze figuur is gebaseerd op een
herhaalde berekening met een klein deelmodel van het LHM zoet-zout.

Figuur verandering zoutvracht
Een figuur die de nodige vragen opriep, was de verandering in de zoutvracht ten opzichte van
het autonome scenario. Nadere analyse wees uit dat een deel van de in deze figuur
aanwezige patronen geen daadwerkelijk berekeningsresultaat was, maar veroorzaakt werd
door nabewerking. Van de scenarioberekening was de flux over de onderkant van de cel niet
opgeslagen (door beperkte opslagcapaciteit), en is deze achteraf berekend met de berekende
stijghoogten. Hoewel dit theoretisch mogelijk is, is de floating-point precisie van de
opgeslagen stijghoogten niet nauwkeurig genoeg gebleken om de flux terug te rekenen in
situaties met een relatief doorlatende deklaag, waarbij kleine stijghoogteverschillen leiden tot
grote fluxen. Voor een klein deelmodel van het LHM zoet-zout rondom Schouwen en
Walcheren is de berekening daarom herhaald, waarbij deze flux wel is bewaard. Figuur 7 is
gebaseerd op deze herhaalde berekening.

2.3.3

Zichtbare verzoeting in transect Walcheren (Westkapelle – Hoogerheide)

De waargenomen kustnabije verzoeting in het transect over Walcheren (transect Westkapelle
– Hoogerheide) (Ligtenberg, 2020) is geanalyseerd door de ontwikkeling van het
grondwaterstromingspatroon en de zoet-zoutverdeling voor een subsectie van dit transect
nader te analyseren. Hierbij is een berekening van een beperkt deelmodel van het LHM zoetzout gebruikt, waarbij alleen naar zeespiegelstijging (versus autonome ontwikkeling) is
gekeken.
Figuur 8 geeft het grondwaterstromingspatroon (weergegeven als stroomlijnen in Figuur 8) en
de zoet-zoutverdeling aan het einde van de modelperiode. Daarnaast is ontstaan van dit
patroon in een video geanalyseerd. Door zeespiegelstijging is er kustnabij sprake van een
sterkere opwaartse stroming van grondwater (tussen x: 0 – 5000 m). Daarbij is er sprake van
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(verwachte) verzilting, waarbij de kleine zoetwatervoorkomens op x ~= 4000 m niet langer
aanwezig zijn in het zeespiegelscenario. Echter, ook is zichtbaar dat het relatief zoetere
water, dat aanwezig is in de kleilaag op 55 – 75 m onder NAP (de zogeheten Boomse klei,
Formatie van Rupel) versterkt naar de oppervlakte stroomt. Dit opwaarts stromende zoetere
grondwater verklaart de in Ligtenberg (2020) waargenomen verzoeting. Dit zoetere (lichtbrakke) grondwater bevindt zich onder de met FRESHEM vastgestelde zoet-zoutverdeling, en
is met name gebaseerd op VES interpretaties tot deze diepte. De aanwezigheid van het lichtbrakke grondwater is onzeker, wat ook blijkt uit de 25 – 75 percentiel range in de initiële
chlorideverdeling voor dit transect (Delsman et al., 2020).

Autonoom - 2100

Zeespiegelstijging - 2100

Figuur 8 Grondwaterstromingspatroon (weergegeven als witte stroomlijnen) en zoet-zoutverdeling op een
subsectie van transect Westkapelle – Hoogerheide, op tijdstap 2100, voor de autonome situatie
(boven), en met zeespiegelstijging (onder).

2.4

Heel Nederland
Ook voor heel Nederland ziet het beeld er plausibel uit. Wel geldt ook hier dat het niet
meenemen van offshore weerstandsbiedende lagen zorgt voor een overschatting van het
effect waar deze lagen voorkomen (met name rond Velzen en Bergen). In Zuid-Holland is de
invloedssfeer zo’n 5 km (tot 10% van zeespiegelstijging). In Noord-Holland strekt de invloed
van een zeespiegelstijging zich verder landinwaarts uit (10 km), door het dikke watervoerende
pakket dat hier aanwezig is. In het Fries-Groningse kustgebied varieert de invloedssfeer als
gevolg van geologie, met name potklei-voorkomens limiteren de inlandse invloed van
zeespiegelstijging.
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Figuur 9 Verandering van stijghoogte in watervoerend pakket (m) tussen scenario ZSS en autonoom in 2100 –
heel Nederland.

Figuur 10 en Figuur 11 geven eerdere modelresultaten van het effect van zeespiegelstijging
op de stijghoogte in het eerste watervoerende pakket in respectievelijk Zuid-Holland (Oude
Essink et al., 2010) en Friesland (Faneca Sànchez et al., 2012). De resultaten van deze
eerdere studies zijn in lijn met resultaten van het LHM zoet-zout.

Figuur 10 Gemodelleerde invloedssfeer zeespiegelstijging in Zuid-Holland (Oude Essink et al., 2010).
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Figuur 11 Gemodelleerde toename stijghoogte eerste watervoerende pakket als gevolg van 0.85 m
zeespiegelstijging (Faneca Sànchez et al., 2012).

De stijghoogteverandering in 2100 als gevolg van zowel klimaat als zeespiegelstijging (Figuur
13) is goed te verklaren vanuit het gecombineerde effect van zeespiegelstijging (vergelijk
Figuur 9) en de opgelegde verandering in grondwateraanvulling (Figuur 12).

Figuur 12 Verandering van grondwateraanvulling (mm/d) tussen klimaatscenario Wh (periode 2070 – 2100) en
autonoom.
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Figuur 13 Verandering stijghoogte eerste watervoerend pakket in 2100 in het scenario Klimaat +
zeespiegelstijging ten opzichte van autonoom.

3

Flevoland

3.1

Aanleiding
Ligtenberg (2020) wijst op de door LHM zoet-zout berekende toename van het volume zoet
grondwater in Flevoland en het IJsselmeer / Markermeer, aangeduid als (2) in Figuur 14
(opgenomen als Figuur 4.28 in (Delsman et al., 2020)). Ligtenberg (2020) vraagt om een
nadere duiding van deze situatie, in hoeverre deze het gevolg is van een artefact van de
initiële chlorideverdeling, of dat hier het gevolg zichtbaar is van de landschappelijke
ontwikkeling van het gebied.
In de figuur wordt de groei / afname gegeven van het volume zoet grondwater (concentratie <
1 g/L) in een verticale kolom (het volume opgeteld van cellen met een concentratie < 1 g/L).
Wat niet in het bijschrift in (Delsman et al., 2020) staat vermeld, is dat deze figuur het tijdstip 1
januari 2020 betreft, dus na 20 van de 100 jaar modelberekening.
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Figuur 14 Groei in het totale volume aan zoet grondwater in m per jaar in 2020, voor het modelscenario
‘autonome ontwikkeling’. Het volume is hierbij gedeeld door de oppervlakte van een modelcel
en de porositeit.

3.2

Uitgevoerde analyse
Voor deze situatie is een analyse gemaakt van de landschappelijke ontwikkeling van het
IJsselmeergebied. Vervolgens is een beschouwing gegeven van de beschikbare metingen in
het IJsselmeergebied, die zijn gebruikt voor het initiële chloridebestand. Het IJsselmeergebied
en Flevoland is als aandachtspunt in LHM 4.0 benoemd, in LHM 4.1 is de parameterisatie van
de deklaagweerstand van zowel het IJsselmeer-Markermeer als Flevoland grondig herzien.
Deze herziening is relevant voor het berekende stromingspatroon en opgenomen in dit memo.
Vervolgens is het optredende stromingspatroon in het gebied verklaard aan de hand van de
geohydrologische setting en de modelparameterisatie, waaronder de initiële chlorideverdeling.
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Landschapsontwikkeling IJsselmeergebied

Figuur 15 Landschapsontwikkeling in IJsselmeergebied. Linksboven: 3850 BC, rechtsboven 2750 BC,
linksonder 100 AD, rechtsonder 1500 AD (Vos, 2015).

Het IJsselmeergebied was grotendeels marien getijdegebied tijdens de maximale zeeuitbreiding tijdens het Holoceen (3850 BC, Figuur 15 linksboven). Vervolgens ontstond een
uitgestrekt zoet veengebied, ontwaterd door veenkreken (2750 BC, Figuur 15 rechtsboven).
Dit veen werd gaandeweg weggeslagen en meren breidden zich uit (Figuur 15 linksonder).
Uiteindelijk ontstond aan het einde van de Middeleeuwen de Zuiderzee (Figuur 15
rechtsonder), met een chloridegehalte van 8 a 10 g/L (Schmidt - van Dorp, 1979). Met het
gereedkomen van de Afsluitdijk in 1932 , en de inpoldering van achtereenvolgens de
Wieringermeer (1924), Noordoostpolder (1942), Oostelijk-Flevoland (1957) en zuidelijk
Flevoland (1968) ontstond het huidige IJsselmeergebied.
De Holocene transgressie is maximaal ongeveer tot de grens van Flevoland gekomen, met de
westelijke helft van Flevoland als intergetijdegebied. Het grondwatersysteem zal in deze
periode sterk zijn verzilt. In de daaropvolgende periode met veenuitbreiding zal zoet water zijn
geïnfiltreerd, bovenop het zoute zeewater. De Zuiderzee heeft slechts enkele eeuwen
bestaan, een periode waarin zout water in de ondergrond is geïnfiltreerd. Aanwezige kleilagen
en de grondwater toestroom vanuit de Veluwe hebben deze infiltratie in het oosten
verhinderd. Door menging met het eerder geïnfiltreerd water vanuit het veengebied zal het
brakke grondwater zijn ontstaan, dat terug te zien is in de metingen op 50 m diepte van net na
de inpoldering van Flevoland (Figuur 16, volgende paragraaf).
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Initiële chlorideverdeling
Figuur 16 geeft de locaties van de metingen die zijn gebruikt voor het afleiden van de initiële
chlorideverdeling. In het IJsselmeer / Markermeer zijn de nodige metingen aanwezig, maar
deze beperken zich tot de bovenste 50 m. Het betreft vrijwel zonder uitzondering metingen
(chlorideanalyses) op één tijdstip op een tweetal verschillende diepten. De metingen in het
IJsselmeer en Markermeer zijn uitgevoerd tussen de jaren 60 en 80, op land zijn er ook
recentere metingen beschikbaar (Figuur 17). Deze metingen dateren dus van kort na de
drooglegging van de zuidelijke Flevopolder.

Figuur 16 Metingen gebruikt voor afleiden initiële chlorideverdeling in en rond het IJsselmeer / Markermeer
inclusief ligging van getoonde doorsneden (richting van de doorsnede is de tekstrichting).
Waarden in g/L.

Van de chlorideverdeling onder het IJsselmeer en Markermeer zijn daarmee op grotere diepte
weinig harde gegevens bekend. In de interpolatie is de chlorideverdeling op grotere diepte
gestuurd door ingevoerde ‘zachte data’, de Holocene transgressie punten die zijn ingevoerd
op een diepte van zo’n 250 m. In de doorsneden van de chlorideverdeling is zichtbaar dat
diepere metingen (met name verticale profielen met metingen op veel diepten) op land grote
invloed kunnen hebben onder het IJsselmeer / Markermeer. Dit betreft veelal zoete metingen,
bijvoorbeeld in de zoetwaterbel van Hoorn (duidelijk zichtbaar in doorsnede IJsselmeer 3), en
onder Flevoland (duidelijk zichtbaar in doorsnede Flevoland West-Oost). De zoete
voorkomens op deze diepte (~ 150 m onder NAP) lijken niet verklaard te kunnen worden uit
de landschapsontwikkeling. Er zijn ook geen geohydrologische redenen (bijvoorbeeld
weerstandsbiedende lagen) waardoor deze inversie lange tijd zou kunnen blijven bestaan.
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Figuur 17 Jaartal laatste meting in en rond het IJsselmeer / Markermeer.

Figuur 18 Dwarsprofielen initiële chlorideverdeling, voor het 25 percentiel (boven), 50 percentiel (midden) en
75 percentiel (onder), voor transecten IJsselmeer3 (links) en Flevoland West-Oost (rechts).
Locaties transecten in Figuur 16.
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Verloop zoetwatervolume gedurende berekening
Waar Figuur 14 de groei van het zoetwatervolume op tijdstap 1 januari 2020 laat zien, geeft
Figuur 19 deze groei voor verschillende tijdstappen gedurende de berekening. In de loop van
de berekening neemt de snelheid van de groei of afname af, en verdwijnen de locaties met de
sterkste wijzigingen. In het algemeen zullen de grote wijzigingen in het begin van de
modelperiode het gevolg zijn van mismatches tussen het grondwaterstromingspatroon en de
zoet-zoutverdeling. Bijvoorbeeld de in de initiële chlorideverdeling aanwezige
zoetwatervoorkomens op grotere diepte zorgen voor een initieel snelle afname van het
zoetwatervolume in het Markermeer. Gedurende de berekening verdwijnt dit zoete water door
menging en uitstroom in de Flevopolder, en neemt het zoetwatervolume onder het
Markermeer weer toe, door de infiltratie van Markermeerwater in de ondergrond. Eenzelfde
patroon is zichtbaar in het IJsselmeer, ten noorden van Andijk.

Figuur 19 Groei in het totale volume aan zoet grondwater in m per jaar voor het modelscenario ‘autonome
ontwikkeling’ voor verschillende tijdstappen in de modellering. Het volume is hierbij gedeeld
door de oppervlakte van een modelcel en de porositeit.
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Aanpassing parameterisatie Flevoland en IJsselmeergebied in LHM 4.1
De huidige versie van het LHM zoet-zout is gebaseerd op LHM versie 4.0 (Hunink et al.,
2020). Ondergrondparameters zoals de weerstand van de deklaag zijn daarmee gelijk aan
LHM 4.0. In de rapportage van LHM 4.0 wordt de parameterisatie van Flevoland en het
IJsselmeergebied expliciet benoemd als aandachtspunt en wordt het volgende aanbevolen:
“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.”
Deze aanbeveling is uitgevoerd in de meest recente modelversie van het LHM, versie 4.1. De
deklaagweerstand in Flevoland is hierin sterk vergroot, van maximaal 100 dagen tot veelal
meer dan 1000 dagen, met uitzondering van de grote vaarten in Flevoland (Figuur 20).
Tegelijkertijd is de weerstand op basis van een recente TNO karakterisatie voor het AZURE
model onder met name het Markermeer met ongeveer een factor 5 tot 10 verlaagd. Deze
twee aanpassingen hebben een tegengesteld effect op de sterkte van de grondwaterstroming
van het Markermeer naar Flevoland. Het is vooraf niet duidelijk welk netto effect deze
aanpassingen op de berekende grondwaterstroming hebben.
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Figuur 20 Wijziging deklaagweerstand (d) in het IJsselmeer / Markermeer (boven) en Flevoland (onder). Links
LHM 4.0 (basis voor huidige versie LHM zoet-zout), rechts LHM 4.1 (Janssen et al., 2020).

3.7

Geohydrologische beschouwing
Het IJsselmeer is na de aanleg van de Afsluitdijk veranderd in een zoet watersysteem. De
Flevopolders zijn pas in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw drooggelegd. Naar
verwachting is er pas na drooglegging van de Flevopolders vanuit het Markermeer een sterke
infiltratie van zoet water opgetreden, omdat ervoor de stijghoogtegradiënt in het gebied te
klein was. De beschikbare metingen van het zoutgehalte van het grondwater dateren van niet
lang na de drooglegging van de Flevopolders. Deze metingen laten op geringe diepte onder
het Markermeer brak grondwater zien.
De berekende infiltratieflux in het Markermeer bedraagt zo’n 0,6 mm/d. Dit komt neer op een
infiltratiesnelheid van het zoete water van zo’n driekwart meter per jaar (0,6 mm * 365 d / 0,3).
In de tijd tussen de uitvoering van de metingen en de huidige situatie zou er zoet
Markermeerwater zijn geïnfiltreerd tot een diepte van zo’n 40 meter onder de meerbodem. De
beschikbare metingen representeren in dit gebied dus niet goed de huidige situatie.
De snelle afname van zoet water onder het IJsselmeer / Markermeer laat het snelle
verdwijnen zien van de zoetwatervoorkomens op ~150 m diepte. Deze zoetwatervoorkomens
zijn het gevolg van de interpolatie van zoete metingen tot onder het IJsselmeer / Markermeer,
waar op deze diepte geen metingen aanwezig zijn. De voorkomens verdwijnen relatief snel
door vrije convectie van het bovenliggende zoutere water, in combinatie met de sterke
grondwaterstroming richting de polders. De zoetwatervoorkomens zijn in ongeveer 40 a 50
jaar verdwenen. Door vrije convectie wordt dit zoete water vermengd met het oorspronkelijk
bovenliggende zoute water. Er is geohydrologisch geen reden voor de blijvende aanwezigheid
van deze zoetwatervoorkomens. Dat deze in LHM zoet-zout relatief snel verdwijnen is dan
ook logisch, het betreft hier een artefact in de initiële zoet-zoutverdeling.
De berekende kwelstroom richting zuidelijk Flevoland is sterk, zo’n 2 mm/d. Waar de
opwaartse stroming niet wordt gehinderd door de in midden-Flevoland aanwezige
weerstandbiedende Eemklei / laagpakket van Uitdam is dit ook op grotere diepte het geval.
De berekende opwaartse stroming op 150 m diepte varieert net ten zuiden van Almere van
0,5 tot 1 mm/d, wat zich laat vergelijken met de gemeten opwaartse verplaatsing van een
grensvlak op deze locatie. Dat gemeten grensvlak verplaatste zich 10 m in 25 jaar (Figuur
21), wat overeenkomt met een opwaartse darcy-flux van iets meer dan 0,3 mm/d. De
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opwaartse stroming wordt daarmee wat overschat, wat in overeenstemming is met de
geconstateerde lage deklaagweerstand in LHM 4.0.
Concluderend zijn de berekeningsresultaten van LHM zoet-zout in het IJsselmeergebied goed
verklaarbaar, gegeven de parameterisatie van het model. De grote wijzigingen in het volume
zoet water (Figuur 14) zijn een gevolg van de aanwezigheid van zoetwatervoorkomens op
grotere diepte in de initiële zoet-zoutverdeling. Van deze voorkomens is vastgesteld dat deze
het gevolg zijn van interpolatieartefacten, die zelf het gevolg zijn van het ontbreken van
metingen onder het IJsselmeer / Markermeer op grotere diepte. Gaande de berekening neemt
de grootte van de wijzigingen af, en ontstaat een logisch beeld van een toenemend
zoetwatervolume door infiltratie onder het IJsselmeer / Markermeer. De grondwaterstroming
richting Flevoland lijkt aan de grote kant, mede veroorzaakt door de in LHM 4.0 opgenomen
lage deklaagweerstand in Flevoland. Dit is in LHM 4.1 hersteld.
In het IJsselmeergebied dateren de metingen veelal van de periode 1960 – 1980. De initiële
chlorideverdeling representeert in dit gebied de situatie van gemiddeld 50 jaar geleden.
Langer inspelen van de initiële zoet-zoutcondities is specifiek in dit gebied dan ook goed te
verdedigen. Dit geldt echter niet voor andere regio’s in Nederland, waar metingen veelal
recenter zijn, en meer de huidige situatie representeren. Langer inspelen zou voor andere
regio’s betekenen dat al een toekomstige situatie als startpunt wordt genomen. Zie ook
hoofdstuk 4.

Figuur 21 Verplaatsing grensvlakken in een zoutwachter ten zuiden van Almere (bron: Harry Boukes).

4

‘Inspelen’ van de zoet-zoutverdeling
Bij het modelleren van zoet-zout grondwater is de initiële zoet-zoutverdeling van groot belang
in de modellering. Immers, dit is niet alleen het startpunt voor de verplaatsing van zoet en
zout grondwater, als een belangrijke component van de stroming van grondwater. Dit blijkt
ook uit de berekeningsresultaten in het IJsselmeergebied (Hoofdstuk 3).
In veel verschillende soorten modellen worden initiële condities verkregen door de
begintoestand met een lange modelberekening in evenwicht te brengen met de geldende
randvoorwaarden, het zogenaamde ‘inspelen’ of ‘inslingeren’. Dit is vaak verdedigbaar, omdat
het systeem relatief snel in evenwicht is met deze randvoorwaarden. Denk bijvoorbeeld aan
zoutconcentraties in een oppervlaktewatersysteem, bodemvochtcondities, stijghoogten in het
grondwater. Bij het modelleren van zoet-zout grondwater is dit compleet anders, omdat de
tijdschalen waarop de verdeling van zoet en zout grondwater in evenwicht raakt met de
randvoorwaarden orden groter zijn (honderden tot duizenden jaren). Bijvoorbeeld, modellering
van de ontwikkeling van de zoet-zoutverdeling in een traject van Zandvoort tot Hilversum
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(Delsman et al., 2014) liet zien dat de zoet-zoutverdeling op geen enkel moment in het
Holoceen in evenwicht is geweest met de geldende randvoorwaarden. Dit is ook nu niet het
geval, de zoet-zoutverdeling is in veel gebieden niet in evenwicht met de huidige condities.
Inspelen van de zoet-zoutverdeling door een lange berekening is daarmee geen goede
aanpak.
Tegelijkertijd heeft de gekozen aanpak haar beperkingen. Voor LHM zoet-zout is de huidige
zoet-zoutverdeling zo goed mogelijk bepaald door interpolatie van beschikbare metingen van
het zoutgehalte. Hierbij zijn noodzakelijkerwijs niet alleen recente metingen gebruikt, maar
ook metingen van soms decennia geleden. De aanduiding als de ‘huidige’ zoet-zoutverdeling
is daarmee enigszins discutabel (het mediane meest recente meetjaar van de metingen over
heel Nederland is ongeveer 2000). Daarbij komt dat bij interpolatie van metingen geen
rekening wordt gehouden met de fysica van het systeem, de richting van de
grondwaterstroming. Interpolatie loodrecht op stroombanen kan zorgen voor een zoetzoutverdeling die niet in lijn is met de stromingssituatie.
Met het LHM zoet-zout is de pragmatische keuze gemaakt om het model 20 jaar in te spelen.
Deze keuze was gebaseerd op een afvlakking van het verloop van het volumes zoet, brak en
zout grondwater (Delsman et al., 2020), en is in overeenstemming met de mediane
meetdatum van de metingen. Maar de ouderdom van metingen verschilt tussen gebieden. Het
IJsselmeergebied is bijvoorbeeld uitgebreid bemonsterd in de jaren 60 tot 80 van de vorige
eeuw, de zoet-zoutverdeling representeert hier de situatie van 50 jaar geleden. Hier zou 50
jaar inspelen op zijn plaats zijn. Het andere uiterste is Zeeland, waar heel recent met de
FRESHEM meetcampagne de zoet-zoutverdeling is vastgesteld. Hier is inspelen eigenlijk niet
gewenst.
De initiële zoet-zoutverdeling kan verder worden verbeterd door meer metingen uit te voeren
en deze toe te voegen aan de interpolatie. Airborne EM is hier zeer geschikt voor,
gecomplementeerd met diepe metingen op locaties waar de meetdichtheid laag is.
Reconstructie van de zoet-zoutverdeling aan de hand van de Holocene
landschapsontwikkeling resulteert in een ‘geohydrologisch kloppende’ zoet-zoutverdeling.
Onder meer Delsman et al. (2014) laten zien dat een dergelijke paleo-geohydrologische
analyse goed in staat is om de huidige zoet-zoutverdeling te reconstrueren. Deze aanpak
combineren met (nieuwe) metingen lijkt op lange termijn het meeste perspectief te bieden om
de zoet-zoutverdeling nog verder te verbeteren.

5

Conclusies en aanbevelingen
In dit memo worden twee modelresultaten van het LHM zoet-zout nader geanalyseerd:
onlogische afname van zoutvracht in de Zuidwestelijke delta, en grote wijzigingen in het
volume zoet water onder het IJsselmeergebied. Deze analyse toont aan dat de
berekeningsresultaten van het LHM zoet-zout logisch te verklaren zijn, gegeven de
modelparameterisatie en opgelegde scenario-randvoorwaarden.
De als onlogisch beschouwde ontwikkeling van de zoutvracht in de Zuidwestelijke delta is het
gevolg van de opgelegde grondwateraanvulling in het klimaatscenario, waarbij lagere
grondwaterstanden in een kwelsituatie leiden tot een afname van de kwel en daarmee van de
zoutvracht. In de Zuidwestelijke delta werkt zeespiegelstijging maar beperkt landinwaarts
door, en is de veranderde grondwateraanvulling daarmee snel dominant. De gehanteerde
scenario-randvoorwaarden zijn prima voor het doel van een plausibiliteitstoets, maar moeten
voor studies naar het effect van zeespiegelstijging kritisch beschouwd worden.
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In het IJsselmeergebied is de initiële zoet-zoutverdeling gebaseerd op metingen tot een
diepte van 50 m, die stammen uit de jaren 60 – 80 van de vorige eeuw. Onder deze metingen
zijn tot op grote diepte geen metingen beschikbaar, waardoor hier zoet water vanuit het
omliggende land onder het IJsselmeer / Markermeer is geïnterpoleerd. Er is geen
geohydrologische verklaring voor het voorkomen van dit zoete water op deze diepte. Vrije
convectie en een sterke grondwaterstroming leidt tot de gesignaleerde snelle afname van
zoet grondwater in dit gebied.
Aanbevolen wordt voor berekeningen voor het kennisprogramma ZSS:
- De scenario randvoorwaarden die voor de plausibiliteitstoets zijn toegepast te
herzien, in ieder geval het laten meestijgen van de Wester- en Oosterschelde met de
zeespiegel,
- De offshore weerstand die foutief afwezig blijkt in LHM zoet-zout in te brengen (deze
offshore weerstand is opgenomen in LHM 4.1, bij updaten van LHM zoet-zout naar
versie 4.1 wordt dit ‘automatisch’ meegenomen),
- Gezien de veranderingen in de weerstandsverdeling in het IJsselmeergebied de
modelparameterisatie van LHM zoet-zout te updaten naar LHM versie 4.1 (voorzien in
B&O LHM),
- De duingebieden specifiek te analyseren en zo nodig parameteraanpassingen te
doen.
- Numerieke oplossingsparameters zo in te stellen dat artefacten door cumulatie van
numerieke afrondingsverschillen zo veel mogelijk worden vermeden.
Verder wordt opgemerkt in relatie tot het kennisprogramma ZSS:
- Doordat een eventuele versnelling van de zeespiegelstijging pas vanaf ongeveer
2050 wordt verwacht, krijgt het LHM zoet-zout een langere inspeeltijd ‘cadeau’,
- Inspeelartefacten ook in de autonome situatie aanwezig zijn, en daarmee bij
vergelijking met de autonome situatie grotendeels wegvallen.
Specifiek ten opzichte van de gemaakte vergelijking voor de Zuidwestelijke delta geldt:
- In 2021 wordt een tweede kalibratiestap van het meer gedetailleerde Zeelandmodel
verwacht. Met name wordt dan ook gekeken naar de plausibiliteit van de huidige
zoutvrachten. Gegeven deze uitkomsten kan de interpretatie van onzekerheden
nogmaals worden bekeken.
- In Zeeland is het de ambitie om in 2022 een eerste meetnet (middels ondiepe
zoutwachterkabels) voor ondiepe zoetwatervoorkomens operationeel te hebben,
waardoor op de langere termijn ook meer gebiedsdekkend inzicht in de zoet-zout
dynamiek komt, met name ook in relatie tot onttrekkingen.
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Verslag expertbijeenkomst LHM zoet-zout
17 november 2020
1. Opening
Aanwezig: Jeroen Ligtenberg (RWS-WVL), Meinte Blaas (RWS-WVL), Harry van Manen
(RWS-WVL), Mark Kramer (HH Rijnland), Ronnie Hollebrandse (Prov. Zeeland), Frans
Schaars (Artesia), Jouke Velstra (Acacia Water), Gualbert Oude Essink (Deltares), Joost
Delsman (Deltares)
Frans Schaars en Jouke Velstra: jullie zijn uitgenodigd om jullie licht op de uitgevoerde
analyses te laten schijnen. Jullie standpunten krijgen een eigen plek als deskundigenoordeel.

Figuur 22 Expertbijeenkomst LHM zoet-zout.

2. Toelichting KP Zeespiegelstijging
Meinte geeft een toelichting op het Kennisprogramma Zeespiegelstijging. KP ZSS is vorig
door minister gevraagd om kennisvragen nav versnelde ZSS te beantwoorden. Meinte houdt
zich bezig met ‘Spoor 2 Systeemverkenningen’. Doel is ontwikkelen methodiek om
hoofdwatersysteem te kunnen stresstesten: hoe ver komen we met ‘business as usual’,
wanneer niet meer toereikend? Focus op vier gebieden: IJsselmeergebied, ARK-NZK, RijnMaasmonding, Volkerak-Zoommeer. LHM zoet-zout in beeld voor aanleveren
randvoorwaarden: zoute kwel, doorspoelbehoefte. Vertrouwen in modelresultaten daarvoor
nodig, begrijpen we het, is het plausibel?
3. Aanleiding plausibiliteitsanalyse LHM zoet-zout
Jeroen legt de aanleiding van de plausibiliteitsanalyse uit. Deze analyse is aanvullend op de
uitgevoerde plausibiliteitsanalyse binnen het project Actualisatie NHI zoet-zout. Nadere uitleg
is nodig voor twee gebieden: Zuidwestelijke Delta, waar verzoeting in het binnenland
zichtbaar was, en de Flevopolders, waar een sterke verandering zichtbaar was van het zoetzout grensvlak.
4. Toelichting LHM zz model en memo plausibiliteit
Joost geeft een presentatie over het LHM zoet-zout, en het opgestelde memo over de
aanvullende plausibiliteitsanalyse. De presentatie is opgenomen als Bijlage B.
Belangrijkste bevinding is dat veel van de onlogische resultaten verklaard kunnen worden
vanuit de opgelegde randvoorwaarden in het berekende klimaatscenario. Dit betreft zowel de
zeespiegelstijging, die zich beperkt tot de Noord- en Waddenzee (en dus niet bijvoorbeeld
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Wester- en Oosterschelde), als de grondwateraanvulling. Deze laatste roept veel discussie
op, doordat de richting van de grondwateraanvulling door de combinatie van klimaat (Wh) en
socio-economisch scenario (Stoom, met name uitbreiding beregening) niet eenduidig is.
In de hierop volgende discussie worden de volgende opmerkingen gemaakt:
• Grote winst dat resultaten van zo’n groot en complex model kunnen worden herleid
tot wat er mis is gegaan.
• Berekeningsresultaten zijn inderdaad naar verwachting, gegeven de parameterisatie
• Stap naar ‘is toepasbaar voor KP ZSS’ is voor aanwezigen te groot. Model moet goed
aansluiten bij de vraag. Meinte: werken van grof naar fijn.
• Kracht van model dat het door de landsdekkende opzet ‘over grenzen kijkt’,
bijvoorbeeld Noord-Hollands systeem.
• Frans: interessant om aan de gradiënt van zoet-zoutverplaatsing te toetsen, in plaats
van momentopnamen. Dus bijvoorbeeld hoe zoutvracht Haarlemmermeer is
veranderd over laatste decennia.
• Ronnie: Ondiepe is belangrijk, bijvoorbeeld uitwisseling met oppervlaktewater. Jouke:
hier wordt binnen Validatie LHM (project HKV/Acacia/Berendrecht consultancy) een
eerste stap in gemaakt. Ook leerproces.
• Mark: belangrijk gebleken om één variabele per keer/analyse te veranderen. Ook
voor KP ZSS.
5. Vervolgafspraken
Frans en Jouke leveren elk een korte reflectie op hier gepresenteerde analyse. Worden als
bijlage aan memo toegevoegd.
Iedereen levert opmerkingen op het rondgestuurde memo aan Joost.
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Aanleiding
In 2020 is het LHM zoet-zout model beschikbaar gekomen (Delsman et al, 2020). De rapportage bevat
onder andere een plausibiliteitstoets. Een onderdeel hiervan was het doorrekenen van een scenario met 1
meter zeespiegelrijzing. Door RWS (Ligtenberg, 29 september 2020) is een memo “Inzet LHM zoet-zout
model binnen KP Zeespiegelstijging - nadere duiding plausibiliteit en toepassingsbereik” opgesteld met
twee vragen over de resultaten van de plausibiliteitstoets. Deze zijn in een apart document
“Aanvullende_plausibiliteitsanalyse_LHMzz_concept” beantwoord, en toegelicht tijdens een overleg op 17
november 2020. Artesia (Frans Schaars) heeft als onafhankelijke partij deelgenomen aan het overleg. Dit
document bevat onze bevindingen op basis van de rapporten, de presentatie en de toelichtingen tijdens
het overleg.

Conclusies Delsman Rapport
De twee vragen van RWS hebben betrekking op de afname van de zoutvracht in de Zuidwestelijke Delta en
in de Flevopolders in het scenario met zeespiegelrijzing. De resultaten zijn lastig te interpreteren omdat
naast zeespiegelrijzing ook het scenario “Stoom” is gebruikt, wat leidt tot ruimtelijke sterk variërende
wijzigingen in de grondwater aanvulling. Naar onze mening is aannemelijk gemaakt dat voor beide vragen
de berekeningsresultaten logisch volgen uit de modelinvoer. Bij de Zuidwestelijke Delta is vooral het
Stoom-scenario de oorzaak. Ook zijn er plekken waar de vracht afneemt omdat door de zeespiegelrijzing
versnelt zoet water omhoog komt. Bij de verzoeting van de randmeren gaat het om een onjuiste initiële
chlorideverdeling in combinatie met een beperkte inspeeltijd. We delen dus de conclusies van de
aanvullende plausibiliteitsanalyse.

Relatie met Kennisprogramma Zeespiegelstijging
Het is geruststellend dat de uitvoer van het model te verklaren is uit de invoer. Zeker voor dergelijke
complexe modellen kan dat lastig zijn om vast te stellen. Omdat het hier recent ontwikkelde software
(SEAWAT Parallel) betreft is dit een belangrijke check. Een model moet echter aan meer eisen voldoen om
de kennisvragen te kunnen beantwoorden. Het model moet veranderingen van kwel en zoutvracht
berekenen op de lange termijn. De grootte van de veranderingen hangen sterk af van de geohydrologische
randvoorwaarden, de weerstandsparameters en de initiële chlorideverdeling.
Hoewel het model steeds als plausibel wordt beoordeeld, blijkt bij diverse steekproeven dat de
modelinvoer niet klopt. Dat komt logischerwijs omdat er meer in detail wordt gekeken, maar vaak duiden
de bevindingen op meer systematische fouten in het gehele model of het modelconcept. In dit geval is
bijvoorbeeld genoemd dat de verkeerde weerstand van de zeebodem werd meegenomen, dat er
‘onterecht’ diep zoet water in de dichtheidsverdeling aanwezig is, en niet overal dezelfde inspeeltijd zou
gelden. Deze aspecten hebben invloed op de geschiktheid van het model voor de kennisvragen.
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Suggesties om het model beter geschikt te maken:
1)

Meer steekproeven doen, die moeten leiden tot verbeterde methodieken voor het gehele model.
De diepe zoete artefacten kunnen bijvoorbeeld handmatig of via andere interpolatieparameters
verwijderd worden. En door de effectieve porositeit ruimtelijk te variëren zouden verschillende
inspeelperioden gesimuleerd kunnen worden.

2)

Een ‘ik weet het beter’ systeem voor de initiële chloride verdeling in te richten. Zo heeft Artesia
ook voor een studie een diep zoetwatervoorkomen eruit gepoetst, en er is nu nog geen
mechanisme om deze kennis terug te leveren.

3)

IJking. Alle invoer van het model kent onzekerheid. Maar het model is wel in staat om fysisch
onmogelijke situaties te signaleren. Deze resulteren in een onrealistische verplaatsing van
waterkwaliteit. Dat hoeft niet per se aan de chlorideverdeling te liggen. De nieuw gemaakte
chlorideverdeling biedt dus ook de mogelijkheid om kritisch naar de randvoorwaarden en
parameters van het geohydrologische model te kijken. Er zal een methode ontwikkeld moeten
worden om het model te verbeteren waarbij (op zijn minst kwantitatief) de verschillende
onzekerheden worden meegenomen.

4)

Ook genoemd tijdens het overleg: Verschillende varianten van de dichtheidsverdeling
doorrekenen. De p25 en p75 zijn daarbij echte uitersten, omdat ervan uitgegaan wordt dat de
kans ruimtelijk gecorreleerd is. De resulterende bandbreedte zal groot zijn, wat naar ons idee een
realistisch beeld biedt en richting geeft voor verbetering.

Opmerkingen bij het rapport
1)

In paragraaf 2.2. wordt genoemd dat er naar verwachting geen interpolatieartefacten in de
FRESHEM data aanwezig zijn. Wel kan er een flinke onzekerheid zijn in de uiteindelijke
chlorideverdeling door twee soorten van equivalentie:

-

Het 3D beeld van elektrische weerstand is één van de vele mogelijkheden die aan de
helikoptermetingen voldoen. Een dunne zeer conductieve zone geeft dezelfde reactie als een
dikkere die minder conductief is.

-

Bij de vertaling van elektrische weerstand naar lithologie en chloridegehalte worden aannames
gedaan over ligging van kleilagen en formatiefactoren die niet overal even zeker zijn. Zo is het
niet ondenkbaar dat sommige brakke zones eigenlijk kleilagen zijn, of andersom. In principe zou
een dergelijke survey ook moeten leiden tot een nieuw geologisch model.

2)

De figuren waar de vracht wordt weergegeven hebben de eenheid kg/d. Logischer zou zijn om
deze te delen door het oppervlak van de cellen.

3)

De inspeeltijd die ‘cadeau’ wordt gedaan zal extreme variaties in de dichtheidsverdeling
corrigeren. Als er echter een gemiddelde systematische fout aanwezig is (zoals bij de randmeren)
zal deze wel doorwerken tot in het eindresultaat.

Frans Schaars
Artesia
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Onderwerp
Expert meeting review LHM zoet-zout

1

Inleiding
Onlangs is het LHM zoet-zout model beschikbaar gekomen (Delsman et al, 2020). Het LHM
zoet-zout model is een landsdekkend zoet-zout grondwatermodel, gebaseerd op en consistent
met de destijds laatst uitgeleverde versie van het LHM kwantiteit (LHM versie 4.0, inmiddels is
LHM versie 4.1 opgeleverd). Aan de hand van de beoordeling aan opgestelde toetsingscriteria
aangaande stijghoogten, kwelfluxen en zoutvrachten is het model beoordeeld als plausibel.
Ook de verandering in de zoet-zoutverdeling tot 2100 onder een autonoom scenario en een
scenario met zeespiegelstijging en klimaatverandering is beoordeeld als plausibel. Benadrukt
wordt dat daarbij met name de respons rond de duinen, Flevoland en het IJsselmeer /
Markermeer kritisch moeten worden beschouwd.
Met het oog op de beoogde inzet van het LHM zoet-zout model binnen het KP
Zeespiegelstijging voor het in beeld brengen van de impact van zeespiegelstijging op verzilting
via het grondwater (de zogeheten interne verzilting), is er behoefte aan een nadere analyse en
duiding van de plausibiliteit van dit model op een aantal specifieke onderdelen.
Gevraagd is aan te schuiven als expert bij een expertmeeting om de memo (Joost Delsman, 28
oktober 2020) over de plausibiliteit te bespreken. Vervolgens is gevraagd de inbreng te
verwerken in een korte notitie.

2

Rapportage ‘actualisatie zout NHI”
Voordat wordt ingegaan op de memo en expertmeeting is het zinvol eerst terug te vallen op de
‘actualisatie zout NHI (16 juni 2020). In de bijlage wordt ingegaan op de plausibiliteit van het
LHMzz.
De eerste is een vergelijking van de kwantiteitsuitkomsten van het LHMzz met dat van het
LHM kwantiteit. Resultaat van de vergelijk is dat het model vergelijkbare uitkomsten geeft.
In relatie tot zoet-zout zijn criteria opgesteld waaraan is getoetst. De validatie hiervan is
onderdeel van een lopend onderzoek ‘validatie LHM’.

-

1

17 december 2020

Met betrekking tot de plausibiliteit wordt in het rapport het volgende geconcludeerd:
“Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat LHM zoet-zout ten aanzien van de kwantiteit,
net als het LHM (kwantiteit) plausibel is op nationale schaal. Ten aanzien van de kwaliteit van
het LHM zoet-zout, lijken (veranderingen in) de chlorideverdeling eveneens plausibel, met
uitzondering van enkele opvallend grote veranderingen in de beginperiode van het model. Dit
is vermoedelijk deels een inspeeleffect van de chlorideverdeling. De grootste veranderingen
treden nu op in en rondom het IJsselmeer / Markermeer, en dit is naast een inspeeleffect
mogelijk deels te verklaren vanuit de historie van het gebied.”
“De toepassing van het klimaatscenario in het LHM zoet-zout leidt langzaam – in de loop van
de tijd – tot een toename van de verzilting in met name de kustprovincies. Dit komt overeen
met de te verwachten effecten van met name zeespiegelstijging. Daarom achten wij ook de
chlorideverdeling op nationale schaal plausibel.”
Vervolgens worden aanbevelingen gedaan, namelijk;
• “Hoewel het model op nationale schaal plausibel is, zijn er op regionale schaal in
sommige gebieden vermoedelijk wel substantiële afwijkingen. Daarom raden we aan
om in een volgend traject bij de (plausibiliteits)toetsing in te zoomen op enkele
deelgebieden. “
• “Daarnaast raden we aan om een brede gevoeligheidsanalyse uit te voeren op de
modelparameters, zoals bijvoorbeeld de gebruikte solvers of convergentiecriteria, om
de testen welke invloed dit heeft op de rekenresultaten. Met de huidige instellingen
geeft het model dus plausibele resultaten, maar het is momenteel nog onduidelijk in
hoeverre (kleine) aanpassingen in (sommige) modelparameters kunnen leiden tot
(grote) afwijkingen.”

Vastgesteld kan worden dat met de best beschikbare data en informatie een LHMzz is
opgebouwd. De plausibiliteit is afgewogen ten opzichte van het LHM kwantiteit. Op zichzelf
een logische benadering. Goed is dat daarbij teruggevallen is op de oorspronkelijke
onafhankelijke metingen en de resultaten daarvan onderling te vergelijken.
Vastgesteld is dat het model plausibel is t.a.v. zoet-zout. Dit is gedaan op basis van de fluxen
en zoutvrachten. Daarbij ligt de focus op de diepe polders. Dit is logisch, want informatie over
beschikbaar, maar ook een valkuil doordat die informatie uit eerdere studies geheel of
gedeeltelijk zijn gebaseerd op andere modelstudies (hierover meer in H3).
Eén van de doelen van het LHMzz is voorspellingen te doen over de verandering van het zoetzout grensvlak en/of verdeling onder verschillende toekomstscenario’s. In principe geldt dat
datgene wat je probeert uit te rekenen ook onderdeel moet zijn van de toetsing. Ofwel je wil
de kwelflux voorspellen dat dan feitelijk ook de kwel onderdeel moet zijn van de kalibratie en
validatie. Voor zoet-zout wordt dit in verschillende modelstudies wordt ondervangen door
vanuit het Holoceen naar de huidige situatie te rekenen. Zoals ook aangegeven in de memo.
De ‘inslinger problematiek’ zoals benoemd in het rapport is op een aantal locaties evident en
duidelijk zichtbaar. Dit kan, zoals ook omschreven, te wijten zijn aan stromingsbeeld,
startcondities van zoet-zout concentraties, etc. Er zullen echter ook locaties zijn waarbij dit
geldt, maar dat dit minder duidelijk of niet zichtbaar is. Maar waarbij deze mogelijk wel tot
ongewenste effecten leiden zeker bij langere door te rekenen tijdsperioden.
-
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Daarom is de aanbeveling voor een brede gevoeligheidsanalyse bijzonder zinvol. Deze wordt in
het algemeen uitgevoerd voorafgaand aan de kalibratie om de ‘gevoelige’ parameters te
identificeren. In mijn beeld zou het waardevol zijn deze ‘gevoelige’ parameters te gebruiken in
een betrouwbaarheidsanalyse op de doorgerekende scenario’s. Dit geeft enerzijds inzicht in de
betrouwbaarheid van het modelresultaat en anderzijds wordt daarmee de onzekerheid van
modelinvoer dan wel stromingsbeelden gekwantificeerd.

3

Toespitsing op memo “aanvullende plausibiliteitsanalyse
LHMzz (28 okt 2020)
De betreffende memo gaat in op twee specifieke gebieden: 1) een onlogische afname van de
zoutvracht in delen van de Zuidwestelijke delta, en 2) een snelle verzoeting van het IJsselmeer
/ Markermeergebied. De memo is duidelijk en transparant van opzet.
In de expertmeeting werd de analyse wat breder getrokken en dit is in voorliggende notitie
deels opgevangen door hier in H2 al een voorschot op te nemen.

Onlogische afname van de zoutvracht in delen van de Zuidwestelijke delta
De analyse is ietwat bemoeilijkt doordat er meerdere invoerparameters al dan niet zijn
aangepast of mee-aangepast, waardoor een verandering veroorzaakt kan zijn door een andere
dan een mogelijk inconsistentie van het model.
De plausibiliteit van het model wordt beoordeeld op basis van andere modelresultaten. Dit is
als eerste stap goed. Maar er schuilt ook een gevaar in. Het model waarmee wordt vergeleken is
gebaseerd op dezelfde data (FreshHEM), dezelfde modelcode (MODFLOW basis) en is door
hetzelfde instituut (Deltares) uitgevoerd. Het dreigt dan een “wij van wc-eend situatie”.
De uitkomsten van het model lijken inderdaad plausibel te zijn. Maar dat is als je er als
hydroloog naar kijkt met een bepaalde verwachting. Een zeespiegelstijging leidt tot een
toename van kwel in de randzone en niet in de duinen zelf. De mate waarin dit optreedt is
daarmee niet ondervangen. Er schuilt ook een gevaar in. Namelijk dat dit in feite als
voorwaarde aan het model is meegegeven. Dus in welke mate wordt de uitkomst bepaald door
de ingebrachte schematisatie? Er zijn daarnaast ook genoeg voorbeelden waarbij een model
een tegen intuïtief resultaat geeft wat later toch juist blijkt te zijn. Wat bijvoorbeeld goed is
gedaan, zie een eerdere rapportage, is experimenteren met modelresolutie (aantal modellagen)
om inzicht te krijgen in het effect op het rekenresultaat. Daarin zijn veel stappen goed
gemaakt, maar onmogelijk allemaal te ondervangen. Vandaar ook de goede aanbeveling van
een gevoeligheidsanalyse daarmee worden veel van de in de memo genoemde punten
ondervangen.

Heel Nederland
Om niet te veel in herhaling te vallen. Maar voorgenoemde punten zijn ook relevant op
nationale schaal van het model. Met een betrouwbaarheidsanalyse, waar dan de offshore
weerstandsbiedende laag onderdeel van kan zijn, biedt dan de mogelijkheid om de
bandbreedte en betrouwbaarheidsinterval van de invloed zeespiegelstijging kwantitatief weer
te geven. Dit geeft vertrouwen in het model en helpt bij besluitvorming daaromtrent.

-
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Ook hier weer de valkuil door te vergelijken met eerdere modellen.

Flevoland (snelle verzoeting van het IJsselmeer / Markermeergebied)
Beschreven is in feite dat de verdeling van de chlorideconcentratie in dit gebied (incl.
Markermeer/IJsselmeer) erg complex is terwijl de beschikbare data beperkt is.
De verklaring voor de snelle verzoeting is logisch en goed onderbouwd. Het roept en riep
tijdens de expertmeeting de vraag op wat als startpunt van een berekening moet worden
genomen. Daar is niet een eenduidig antwoord op te geven. Maar het beste antwoord is denk ik
gegeven door, zoals steeds is gedaan, rekening te houden met deze onzekerheden en liefst het
effect ervan te kwantificeren.
Er is nog stilgestaan bij de parameterisatie van met name de deklaagweerstand voor Flevoland
en IJsselmeergebied. Hier komt een eerder genoemd punt in een andere hoedanigheid terug.
Namelijk dat een hoge deklaagweerstand al vanaf de eerste modellen is opgenomen en altijd is
overgenomen. Overigens wel veelal ondersteunt door metingen. De verlaging van de weerstand
is bekend vanuit een eerdere studie door TNO, vooral gebaseerd op c-waarden van
bodemtypen, en niet ondersteund met hydrologische metingen. Binnen de bouw van het
AZURE model (eerste versie) is hier dacht ik wel aan gerekend. De uitkomst was dat de hoge
weerstand toen toch het beste resultaat gaf. Bij de bouw van het model voor HHNK door
onszelf (2012) bleek een hoge weerstand het best passend. Maar heroverweging is altijd prima.
Opvallend is dat het Ketelmeer nog wel een hoge weerstand wordt gegeven.

‘Inspelen’ van zoet-zout verdeling
Er wordt een goede uiteenzetting gegeven over de te maken lastige keuzes bij een model zoals
het LHMzz. Er wordt daarbij ingestoken op ‘meer data’, wat altijd goed is, zeker in gebieden
waar de datadichtheid beperkt is. Daarop toe te voegen is de combinatie, ik val in herhaling,
met gevoeligheids- en betrouwbaarheidsanalyse. Deels om te bepalen waar aanvullende
metingen zinvol zijn en deels om modelresultaten op waarde te schatten.

4

Conclusie

-

•

Het LHMzz is gebouwd op basis de best beschikbare data, informatie en
rekentechnieken.
o Waarbij in de eerdere rapportage (actualisatie zout in het NHI) een goede
onderbouwing is gegeven over het toepassingsbereik, namelijk nationale
schaal.
o Daarnaast wordt in dat rapport aanbevolen een brede gevoeligheidsanalyse uit
te voeren. Dat kan worden onderschreven, en zou daar aan willen toevoegen
een betrouwbaarheidsanalyse uit te voeren met de gevoelige parameters op de
berekeningsresultaten van scenario’s.

•

De resultaten van het LHMzz rekenen de veranderingen van zoet-zout op een
plausibele manier uit. Dat wil zeggen, het model rekent uit wat op basis van de
gangbare berekeningmethoden (stroming, stofstransport en dichtheidsverschillen)
mag worden verwacht.

•

De toelichting en onderbouwing van de onlogische uitkomsten zijn afdoende
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•

-

Aandachtspunt is dat de modelresultaten van het LHMzz worden vergeleken met de
resultaten van andere modellen. Er dreigt dan een vicieuze cirkel, waarin een
mogelijke foutieve aanname in een eerste model in nieuwe modellen blijft
terugkomen.
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