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1

Colofon
Voor u ligt het samenvattend hoofdrapport dat de validatie en toetsing van
het Landelijk Hydrologische Model (LHM) versie 4.1 beschrijft. Deze validatie
en toetsing is uitgevoerd door HKV, Acacia Water en Berendrecht
Consultancy in opdracht van Rijkswaterstaat. De begeleidingsgroep hiervoor
was als volgt samengesteld:
•

Jeroen Ligtenberg (Rijkswaterstaat, projectleider);

•

Joost Heijkers (Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden);

•

Teun Spek (Provincie Gelderland);

•

Mark Kramer (Hoogheemraadschap Rijnland);

•

Wim Werkman (Rijkswaterstaat).

Verder waren Deltares en WenR betrokken bij de validatie en toetsing als
inhoudelijk klankbord en als leverancier van de rekenresultaten van het LHM.
De validatie en toetsing zijn beschreven in de volgende deelrapporten:
•

Deelrapport 1: Grondwater.
Auteur: Wilbert Berendrecht (Berendrecht consultancy)

•

Deelrapport 2: Onverzadigde zone.
Auteur: Michiel Pezij (HKV)

•

Deelrapport 3: Oppervlaktewater.
Auteur: Nils van der Vliet (HKV)

•

Deelrapport 4: Verzilting.
Auteurs: Annemieke van Doorn en Jouke Velstra (Acacia Water)

•

Samenvattend hoofdrapport.
Auteur: Durk Klopstra (HKV) en bovengenoemden
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2

Inleiding

2.1

Aanleiding tot de validatie en toetsing van LHM 4.1
Het Landelijk Hydrologisch Model (LHM) is een geïntegreerd landsdekkend
grond- en oppervlaktewatermodel van Nederland. Het LHM wordt binnen het
Nationaal Water Model (NWM) ingezet voor diverse beleidsstudies op gebied
van zoetwater (Deltaprogramma Zoetwater) en waterkwaliteit (hydrologische
input voor modellering van nutriënten in grond- en oppervlaktewater, o.a.
ten behoeve van de Nationale Analyse waterkwaliteit en KRW-Stroomgebied
Beheerplannen. Daarnaast wordt het LHM door de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) ingezet voor het maken van operationele
verwachtingen.
Eind 2019 is LHM 4.0 beschikbaar gekomen. Deze versie bevat belangrijke en
ingrijpende wijzigingen in vergelijking met vorige LHM-versies. De schematisatie en parameterisatie van de ondergrond is geactualiseerd en gebaseerd
op actuele informatie in REGIS en GeoTOP. Daarnaast is - ten behoeve van
een betere simulatie van de gewasverdamping - een dynamische koppeling
gemaakt tussen MetaSWAP en het gewasgroeimodel WOFOST. Verder maakt
deze LHM-versie gebruik van de nieuwste softwareversies van iMOD, inclusief
een vernieuwde MetaSWAP-versie waarin de code meer robuust is gemaakt.
Daarnaast zijn nog diverse overige wijzigingen doorgevoerd. Gezien de beoogde toepassing van deze nieuwe LHM-versie in waterkwaliteitsvraagstukken in 2021 en verder, is begin 2020 besloten om ten opzichte van de
LHM 4.0-versie nog een beperkte verbeter- en kalibratieslag uit te voeren,
die heeft geresulteerd in het LHM 4.1. Om inzicht te krijgen in de kwaliteit en
daarmee het toepassingsbereik van het LHM 4.1, inclusief de benodigde
toekomstige verbeteringen aan het LHM, is een uitgebreide toetsing en
vergelijking aan metingen noodzakelijk.

2.2

Validatie en toetsing
Het LHM bestaat uit een koppeling van verschillende modellen, zie Figuur 1.
•

MODFLOW (verzadigde zone)

•

MetaSWAP (onverzadigde zone)

•

MOZART (regionaal oppervlaktewater)

•

Distributiemodel (DM, landelijk oppervlaktewater)

•

WOFOST (gewasgroei)

•

TRANSOL (Zoet-zout-modellering)

Dit samenvattend hoofdrapport vat de resultaten samen van de validatie en
toetsing van alle componenten van de waterbalans die met de genoemde
modellen wordt berekend:
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•

Grondwater;

•

Onverzadigde zone (bodemvocht, verdamping, gewasgroei en
beregening);

•

Oppervlaktewater (af- en aanvoeren);

•

Verzilting.

Validatie houdt in dat modelresultaten worden vergeleken met metingen.
Toetsing houdt in dat de validatieresultaten worden geconfronteerd met
toetsingscriteria. Die toetsingscriteria zijn de prestatie-eisen die aan het
model worden gesteld.
Figuur 1:
Opbouw van het
LHM (bron:
Deltares).

2.3

Uitgangspunten

2.3.1

Modelversies
De LHM-modelberekeningen zijn door Deltares uitgevoerd met modelversie
4.1.1 op de LHM-rekenserver1. LHM 4.1 bevat een koppeling tussen het
gewasgroeimodel WOFOST en MetaSWAP. De validatie is uitgevoerd voor
twee modelvarianten:
•

LHM met (de dynamische koppeling met) WOFOST

•

LHM zonder (de dynamische koppeling met) WOFOST

De LHM-versie met WOFOST is hierbij leidend in de validatie. De versie
zonder WOFOST is aanvullend gebruikt voor validatie van de onverzadigde
zone, zodat inzichtelijk wordt of de koppeling met WOFOST een verhoogde
nauwkeurigheid oplevert voor de berekende verdamping.

1

De run is gedraaid met iMODFLOW SVN-versie 2766 en MetaSWAP SVN-versie 1644.
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De gebruikte aanduidingen ‘LHM zonder WOFOST’ en ‘LHM met WOFOST’
behoeven een nadere toelichting. De modelvariant met WOFOST rekent in
combinatie met het dynamische gewasgroeimodel WOFOST, terwijl de
modelvariant zonder WOFOST gebaseerd is op langjarige gemiddelde
waarden van gewas-gerelateerde parameters zoals gebruikt in WOFOST. De
verwachting is dan ook dat de modeluitvoer van beide modelvarianten
vergelijkbaar zou moeten zijn.
Naast de nieuwe LHM 4.0 is in 2020 een zoet-zoutmodel voor Nederland
opgezet. Met dit model is ook een nieuwe initiële chlorideverdeling voor het
LHM beschikbaar gekomen. In versie LHM 4.1 is deze nieuwe verdeling
geïntegreerd. Om inzicht te krijgen in de kwaliteit en daarmee het
toepassingsbereik van het LHM 4.1 inclusief de benodigde toekomstige
verbeteringen aan het LHM, is een uitgebreide toetsing en vergelijking aan
metingen noodzakelijk.

2.3.2

Validatieperiode
De validatie richt zich op de periode 2011 t/m 2020. Het presteren van het
LHM in specifieke perioden wordt getoetst door de validatieperiode op te
splitsen in twee perioden met duidelijke verschillende hydrologische
kenmerken:

2.3.3

•

2011-2017: gemiddelde jaren

•

2018-2020: droge jaren

Ruimtelijke classificatie
Voor de toetsing van de berekende grondwaterstanden en stijghoogten
worden meetlocaties ingedeeld in ruimtelijke eenheden. Op deze wijze
kunnen de validatieresultaten beter geduid worden en is het mogelijk om
onderscheid te maken in toetsingscriteria.
Hydrotypen
Voor toetsing van de validatieresultaten worden de meetpunten ingedeeld
naar hydrotype. Figuur 2 toont een kaart met hydrotypen. De hydrotypenkaart geeft een indeling van Nederland op basis van de geohydrologische
opbouw van de ondiepe ondergrond. De indeling is gebaseerd op de
geologische kaart van Nederland (1:600.000) en de indeling in slecht
doorlatende lagen in de ondergrond uit de studie “Kwetsbaarheid van het
grondwater”.
Gebiedstypen
Voor het grondwater en de onverzadigde zone is de validatie en toetsing voor
zowel heel Nederland als voor drie gebiedstypen uitgevoerd. De drie
gebiedstypen zijn afgeleid uit de in Nederland voorkomende genoemde
hydrotypen, resulterend in holoceen, pleistoceen, en sterk hellend gebied, zie
Figuur 3. Het gebiedstype holoceen komt overeen met laaggelegen
Nederland. Het gebiedstype pleistoceen komt overeen met hooggelegen
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Nederland, met uitzondering van de gebieden met bijvoorbeeld stuwwallen
en de duingebieden. Deze laatste gebieden behoren tot gebiedstype sterk
hellend. Voor meer informatie over de afleiding van deze gebiedstypen wordt
verwezen naar het deelrapport 1: validatie grondwater.
Figuur 2:
Indeling van
Nederland op basis
van hydrotypen
(bron: Massop et al.,
2000).

Figuur 3:
Indeling van
Nederland op basis
van gebiedstype.
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2.4

Organisatie en proces
De validatie en toetsing zijn uitgevoerd door een team bestaande uit HKV
(penvoerder), Acacia Water en Berendrecht Consultancy met een rolverdeling
zoals beschreven in Hoofdstuk 1 Colofon.
Het onderzoek is begeleid door een commissie met afgevaardigden van de
diverse waterbeheerders, eveneens beschreven in het Colofon.
Deltares en WenR zijn intensief betrokken geweest bij de validatie op
verschillende manieren:
•

Deltares heeft de rekenresultaten van het LHM aangeleverd;

•

Deltares en WenR hebben feedback gegeven op de aanpak en de
resultaten van de validatie in zogenaamde kennissessies. Die
kennissessies waren wederkerig, in de zin dat het projectteam
eveneens kennis en ideeën inbracht. Aldus werd gekomen tot de
definitieve aanpak van de validatie en toetsing.

De betrokkenheid van Deltares en WenR laat onverlet dat de validatie en
toetsing een feitelijk resultaat is, dat onafhankelijk van Deltares en WenR als
leveranciers van het model tot stand is gekomen.
De waterbeheerders waren betrokken bij de validatie en toetsing in twee
ronden van regiosessies. In de eerste ronde werd de beoogde aanpak
gepresenteerd, de benodigde gegevens opgevraagd en er werd gebiedskennis
ingebracht. In de tweede ronde regiosessies werd het inhoudelijk resultaat
besproken. Bij de regiosessies waren in zowel de eerste als tweede ronde
circa 50 deelnemers aanwezig van een groot deel van alle waterbeheerders
(waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies en Rijkswaterstaat). Deze
hoge opkomst, de grote mate van betrokkenheid en de grote getoonde
bereidwilligheid om gegevens aan te leveren heeft onmiskenbaar bijgedragen
aan het resultaat van het onderzoek.

2.5

Leeswijzer
In de navolgende hoofdstukken wordt een indruk gegeven van de verzamelde
gegevens, de toetsingscriteria beschreven en vervolgens de resultaten van de
validatie en toetsing besproken. Het rapport sluit af met de belangrijkste
conclusies en aanbevelingen. We merken op dat de validatie veelomvattend
is geweest en heeft geresulteerd in 4 deelrapporten. Voor een volledig en
gedetailleerd beeld wordt dan ook verwezen naar deze deelrapporten.
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3

Verzamelde gegevens

3.1

Inleiding
Met dank aan inzet van alle waterbeheerders en betrokkenen is een zeer
omvangrijke en bruikbare dataset beschikbaar gekomen voor de validatie van
het LHM. Deze dataset wordt in de volgende paragrafen besproken.

3.2

Grondwater
Voor de validatie van het grondwater is gebruik gemaakt van meetgegevens
van peilbuizen die beschikbaar zijn via het DINO-loket en die aanvullend door
regionale waterbeheerders zijn aangeleverd. Op deze dataset is een selectie
uitgevoerd:
•

De reeksen zijn gecontroleerd op betrouwbaarheid en onbetrouwbare
reeksen zijn verwijderd. Denk aan reeksen met sterke trends,
uitbijters, momentante verschuivingen, onlogische reacties op
neerslag, etc.

•

Buizen waarvan waarneembaar is dat metingen beïnvloed worden
door droogval zijn eveneens verwijderd uit de dataset.

•

Reeksen waarvan beheerders aangeven dat de betrouwbaarheid niet
vaststaat zijn eveneens verwijderd. Dit geldt voor de DINO-buizen
van provincie Zuid-Nederland.

Verder zijn buizen van de Waddeneilanden, in stedelijk gebied en dicht bij
waterlopen en onttrekkingen apart beschouwd en buiten het algemene beeld
van de validatie gehouden.
Tabel 1 toont het aantal buizen dat aangeleverd en verzameld is en het
aantal dat uiteindelijk geschikt is gebleken en gebruikt is voor de validatie.
Uit Figuur 4 blijkt dat de dataset een goede dekking heeft van heel
Nederland. Daarmee is een dataset beschikbaar gekomen die zeer goed
bruikbaar is voor de validatie en toetsing van het LHM.
Er zijn ook gegevens die door Deltares en WenR zelf worden gebruikt voor de
validatie van het LHM. Dit zijn de zogenaamde LSK-dataset en de Gdkartering. De LSK-dataset bestaat uit grondwatermeetlocaties die niet
bekend worden gemaakt. Zo wordt gewaarborgd dat te allen tijde een
objectieve databron beschikbaar blijft die niet gebruikt kan worden voor
modelkalibratie en uitsluitend voor validatie. Ook Deltares kent de locaties
van de LSK-dataset niet. De validatie aan de LSK-dataset en Gd-kartering
door WenR en Deltares wordt dan ook separaat beschreven en zijn te vinden
in bijgevoegd document.

9

Tabel 1:
Aantal gebruikte
buizen met grondwaterstandsmetingen.

Aantal

Na controle

buizen

en selectie

Aangeleverd door waterbeheerders

12741

Uit DINO-loket gehaald

12112

Totaal

24853

14040

Waarvan in het freatisch grondwater

15933

8443

het 1ste watervoerende pakket

6314

3802

diepe watervoerende pakketten

2606

1795

Figuur 4:
Overzicht van
geselecteerde
peilbuislocaties.

3.3

Onverzadigde zone

3.3.1

Verdamping
Grondwaarnemingen
In de periode 2011-2020 is op verschillende locaties de werkelijke verdamping gemeten, zie Figuur 5. Tabel 2 bevat een beschrijving van deze locaties.

Tabel 2:
Overzicht
puntmetingen
werkelijke
verdamping.

Gebied

Periode

Vegetatie

Cabauw

01-2011 t/m 09-2020

Gras

Uden

03-2017 t/m 01-2019

Gras

Hoge Veluwe

02-2015 t/m 09-2019

Bos

Hupsel

05-2017- t/m 11-2017

Maïs

Loobos

1996 t/m 2018

Grove den

Speulderbos

2010 t/m 2016

Douglasspar

Stavoren

Zomerperioden 2019 en 2020

Open water

Trintelhaven

Zomerperioden 2019 en 2020

Open water
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Figuur 5:
Meetlocaties
bodemvocht en
verdamping.

Satelliet-gebaseerde waarnemingen
Tabel 3 bevat een beschrijving van de beschikbare satellietgegevens m.b.t.
de werkelijke verdamping. Voor de gemiddelde jaren 2016 en 2017 en voor
het droge jaar 2018 wordt de berekende werkelijke verdamping vergeleken
met het data-product SAT-DATA 2.0. SAT-DATA 2.0 bevat op satellietwaarnemingen gebaseerde werkelijke verdampinggegevens, waarbij het hydrologisch model ETLook wordt ingezet. SAT-DATA 2.0 is ontwikkeld door eLEAF.
Voor het droge jaar 2020 wordt de werkelijke verdamping vergeleken met
het data-product SAT-DATA 3.0. SAT-DATA 3.0 bevat op satellietwaarnemingen gebaseerde werkelijke verdamping, waarbij het hydrologisch
model GLEAM wordt ingezet. SAT-DATA 3.0 is ontwikkeld door VanderSAT in
samenwerking met Universiteit Gent.

Tabel 3:
Overzicht
satellietwaarneming
en werkelijke
verdamping.

Dataset

Gebied

Periode

Ruimtelijke
resolutie

SAT-DATA 2.0 (eLEAF)

Landsdekkend

2016-

250 m bij 250 m

2018
SAT-DATA 3.0

Landsdekkend

2020

100 m bij 100 m

(VanderSat)
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3.3.2

Bodemvocht
Grondwaarnemingen
In de periode 2011-2020 is op verschillende locaties bodemvocht gemeten,
zie Figuur 5. Onderstaande tabel bevat een beschrijving van deze locaties.

Tabel 4:
Overzicht
meetlocaties
bodemvocht.

Gebied

Periode

Aantal stations

Diepte

De Raam

2016-2019

15

40 cm

Langeweide

2019-2020

2

35 cm

Twente

2018-2019

20

5 cm

Zegveld

2019-2020

2

35 cm

Satelliet-gebaseerde waarnemingen
Tabel 5 bevat een beschrijving van de beschikbare satellietgegevens m.b.t.
bodemvocht. Drie datasets zijn gebruikt. Landsdekkende satellietwaarnemingen zijn beschikbare d.m.v. de vrij-beschikbare SMAPsatellietgegevens afkomstig van de SMAP-satelliet van NASA. Deze satelliet
levert gegevens voor vrijwel heel Nederland. Een deel van het kustgebied kan
niet geleverd worden, omdat de kwaliteit van de gegevens niet gegarandeerd
kunnen worden door de aanwezigheid van de Noordzee in de satellietwaarnemingen. Daarnaast zijn satellietproducten van VanderSat beschikbaar
gesteld voor het beheergebied van HDSR.
Satellietwaarnemingen van bodemvocht leveren informatie over ongeveer de
bovenste 5 cm van de bodem, waardoor deze waarnemingen over het
algemeen aangeduid worden met de term surface soil moisture (SSM).
Daarnaast levert VanderSat een product waarin het bodemvochtgehalte van
de bovenste 5 cm van de bodem is vertaald naar diepere lagen met een
exponentiele filter gebaseerd op Albergel et al. (2008). Dit product biedt
informatie over de wortelzone (ook aangeduid met root zone soil moisture,
RZSM).

Tabel 5:
Overzicht
satellietwaarneming
en bodemvocht.

Dataset

Gebied

Periode

Ruimtelijke
resolutie

SSM SMAP

Deels

2015-

(NASA)

landsdekkend

2020

SSM (VDS)

HDSR

2015-

RZSM (VDS)

HDSR

9 km bij 9 km
100 m bij 100 m

2020
2015-

100 m bij 100 m

2020

3.3.3

Gewasgroei
De Leaf Area Index (LAI) is een maat die de grootte van het bladoppervlak
kenmerkt. De LAI wordt berekend voor een specifiek oppervlak door het
bladoppervlak te delen door het totale grondoppervlak. Daarmee is de LAI
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een maat voor gewasgroei. WOFOST berekent deze variabele tijdens het
groeiseizoen, wat een toetsing van de gewasgroei mogelijk maakt.
Vrij-beschikbare LAI-satellietwaarnemingen zijn verkregen via de Europese
Copernicus-service. Deze waarnemingen zijn gebaseerd op Sentinel-3/OLCI
en PROBA-V-observaties. De LAI-waarnemingen zin beschikbaar op een
ruimtelijke resolutie van 300 m bij 300 m op een landsdekkende schaal.

3.3.4

Beregening
Voor validatie van beregening in het LHM ontbreken up-to-date meetgegevens. Om toch een beeld te krijgen van de huidige beregeningsberekeningen, zullen de LHM-resultaten vergeleken worden met satellietwaarnemingen van o.a. bodemvocht (reeds besproken). Daarnaast zullen ook
beregeningsinschattingen van KnowH2O gebruikt worden ter vergelijking.
Verder is gebruikt gemaakt van het Landelijk Grondwater Register (LGR) voor
een schatting van het aantal beregeningsputten uit grondwater.

3.4

Oppervlaktewater (af- en aanvoeren)
Aan alle waterbeheerders (Rijkswaterstaat en waterschappen) is gevraagd
gevalideerde meetreeksen beschikbaar te stellen. Dit heeft geresulteerd in
een dataset voor 122 locaties, waarvan voor 87 locaties afvoergegevens
beschikbaar zijn en voor 35 locaties de gemeten aanvoer, zie Figuur 6 voor
een overzicht. Voor de beoordeling kijken we naar de individuele meetpunten
en waar mogelijk en relevant aggregeren we deze tot grote schaalniveaus
(boezem tot en met het IJsselmeer). Op basis van de aangeleverde gegevens
kon van drie regionale watersystemen een complete waterbalans worden
opgesteld van gemeten en berekende af- en aanvoeren: de boezems van
Fryslân en Noorderzijlvest en de Flevopolders.

3.5

Verzilting
De volgende gegevens zijn beschikbaar gekomen voor de validatie:
•

Voor diepe polders in West-Nederland (Figuur 7): literatuurwaarden
voor zoutbalansen uit eerdere toetsingsrapportages van het LHM.

•

Voor de kuststrook van Noord-Nederland (Figuur 8):
o

EC-metingen en chlorideconcentraties van oppervlaktewatermeetpunten in de kuststrook van Wetterskip Fryslân.

o

Van Acacia Water uit eerder en lopend onderzoek:
▪

19 ERT- (of CVES-) metingen in de kustzone van
Friesland en Groningen;

▪

Een verziltingsrisicokaart voor Noord-Nederland;

▪

Water- en chloridebalansen voor twee polders
(Negenboerenpolder en Bildtpollenpolder).
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•

Voor Schouwen-Duiveland (Zeeland):
o

Debieten en EC-waarden bij gemalen van waterschap
Scheldestromen.

o

EC-metingen uitgevoerd door agrariërs in de haarvaten van
het watersysteem vanuit het participatieve meetproject
‘Natuurlijk zoet’, aangevuld met resultaten van interviews
uitgevoerd door Acacia Water.

Figuur 6:
Overzicht
debietmeetlocaties
gebruikt in de
toetsing van LHM
4.1.

Figuur 7:
Overzicht locaties
diepe polders WestNederland met
literatuurwaarden
voor de zoutvrachten.
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Figuur 8:
Locaties geofysica
metingen en
verziltingsrisicokaart
van Acacia Water.

Figuur 9:
Overzicht ECmetingen in het
oppervlaktewater op
SchouwenDuiveland.
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4

Toetsingscriteria

4.1

Inleiding
De toetsingscriteria van het LHM zijn de prestatie-eisen die worden gesteld
aan het model, uitgedrukt als een toegestane afwijking tussen meetgegevens
en modelresultaten. Deze toetsingscriteria zijn voor het laatst vastgesteld
voor de toetsing van NHI 3.0 (destijds werd nog de naam NHI gebruikt voor
het LHM) en zijn beschikbaar op de website van het NHI (www.nhi.nu).
Tijdens de validatie van het LHM 4.1 zijn deze criteria waar nodig aangevuld
of aangepast in overleg met de begeleidingscommissie en Deltares. In dit
hoofdstuk beschrijven we de vastgestelde toetsingscriteria voor LHM 4.1.

4.2

Grondwater
Tabel 6 en Tabel 7 tonen een overzicht van de criteria voor freatisch
grondwater respectievelijk stijghoogte. Deze criteria zijn gebaseerd op de
criteria uit de toetsingsrapportage van het NHI 3.0. Hierop zijn echter enkele
wijzigingen doorgevoerd:
1. De criteria worden getoetst per hydrotype in plaats van per district.
Een hydrotype is een classificatie op basis van de geohydrologische
opbouw van de ondiepe ondergrond. De indeling is gebaseerd op de
geologische kaart van Nederland (1:600.000) en de indeling in slecht
doorlatende lagen in de ondergrond. Er worden in totaal 22
hydrotypen (exclusief water) onderscheiden, zie paragraaf 2.3.3.
2. De indeling naar gebiedstypen met bijbehorende toetsingscriteria is
bijgewerkt (zie eveneens paragraaf 2.3.3). Daarbij is de naamgeving
voor peilbeheerste en vrij afwaterende gebieden aangepast naar
holocene respectievelijk pleistocene gebieden.
3. Bij toetsing van de dynamiek kijken we, naast amplitude, nu ook
expliciet naar het recessieverloop tijdens perioden van langdurige
droogte. Daarbij stellen we als criterium dat in 80% van de gebieden
het recessieverloop niet meer dan 25% afwijkt.
4. Voor stijghoogten kijken we niet alleen naar afwijkingen in
gemiddelde stijghoogte, maar ook naar de dynamiek. Voor het eerste
watervoerend pakket is gekozen voor een afwijking van maximaal
35% van de gemeten dynamiek; voor de diepere stijghoogte een
afwijking van maximaal 50% van de gemeten dynamiek.
Een uitgebreide toetsing van het recessieverloop is nieuw ten opzichte van
eerdere validaties. Het toetsingscriterium en bijbehorende definitie van het
recessieverloop is experimenteel, in de zin dat deze naar aanleiding van de
opgedane ervaringen in de toekomst aangepast en/of aangescherpt kunnen
worden. In dit kader hebben we tijdens de validatie reeds onderzocht in
hoeverre we de timing van de laagste grondwaterstand mee kunnen nemen
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als toetsingsparameter. Het gaat hierbij dan om het verschil tussen het
voorspelde en gemeten moment waarop de laagste grondwaterstand
optreedt.
Tenslotte bevat de validatie ook een analyse van het gemiddelde verloop van
de grondwaterdynamiek, waarbij we kijken hoe goed het model in staat is om
de mate van stijging en daling van de grondwaterstand te voorspellen. Dit
biedt waardevolle informatie over hoe het model reageert op externe
invloeden zoals neerslag en verdamping.
Voor de grondwatertrappen (Gt) is geen criterium gedefinieerd. De validatie
aan de Gt-kartering wordt uitsluitend gebruikt als aanvullende validatie om,
waar mogelijk, extra informatie over het model naar boven te krijgen. Zo
geeft het mogelijk inzicht in eventuele fouten in bodemfysica.
Tabel 6:
Toetsbare criteria
voor freatische
grondwaterstand.

Indicator

Criterium

GHG

In 80% van de meetpunten in een gebied:
Holoceen (voorheen peilbeheerst): < 20 cm afwijking
Pleistoceen (voorheen vrij afwaterend): < 35 cm afwijking
Sterk hellend: < 50 cm afwijking
Afwijking van de mediaan < 15 cm

GLG

In 80% van de meetpunten in een gebied:
Holoceen (voorheen peilbeheerst): < 30 cm afwijking
Pleistoceen (voorheen vrij afwaterend): < 50 cm afwijking
Sterk hellend: < 100 cm afwijking
Afwijking van de mediaan < 15 cm

Dynamiek

In 80% van de meetpunten in een gebied:

(GHG-GLG)

Afwijking kleiner dan 25% van de gemeten dynamiek
Afwijking van de mediaan < 15 cm

Tabel 7:
Toetsbare criteria
voor stijghoogten.

Recessieverloop

In 80% van de meetpunten in een gebied:

droogteperiode

Afwijking kleiner dan 25% van het gemeten recessieverloop
(gradiënt)

Indicator

Criterium

Gemiddelde

In 80% van de meetpunten maximaal 50 cm afwijking

stijghoogte wvp 1

Afwijking van de mediaan < 15 cm

Dynamiek wvp 1
Gemiddelde

In 80% van de meetpunten afwijking kleiner dan 35% van de
gemeten dynamiek
In 80% van de meetpunten maximaal 100 cm afwijking

stijghoogten diep

Afwijking van de mediaan < 15 cm

Dynamiek diep

In 80% van de meetpunten afwijking kleiner dan 50% van de
gemeten dynamiek
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4.3

Onverzadigde zone
Verdamping
In de toetsingscriteria van NHI 3.0 wordt gesproken over de vergelijkbaarheid van landelijke patronen met satellietbeelden. Dat is een kwalitatieve
duiding terwijl we voor de validatie op zoek zijn naar objectivering. We
hanteren voor LHM 4.1 daarom criteria voor de absolutie verdampingshoeveelheden op verschillende ruimtelijke- en tijdschalen. Zo ontstaat een
objectief criterium, waarin impliciet ook de ruimtelijke patronen worden
verdisconteerd.
Verder spreken we (in tegenstelling tot NHI 3.0) niet langer over zoetwaterregio’s, omdat de afbakening daarvan niet eenduidig bekend is en die
indeling geen recht doet aan de hydrologische opbouw van Nederland. In
plaats daarvan hanteren we een ruimtelijke classificatie op basis van
holoceen, pleistoceen en sterk hellend Nederland (zie paragraaf 2.3.3).
Bodemvocht
De bodemvochtproducten van VanderSat zijn gebaseerd op satellietwaarnemingen en een algoritme dat die waarnemingen vertaalt naar bodemvocht.
Daarnaast is het bodemvocht van de bovenste 5 cm niet 1:1 vergelijkbaar
met het bodemvocht berekend door MetaSWAP over de wortelzone. Om deze
redenen toetsen we op landelijke schaal (zich vooralsnog beperkend tot het
beheergebied van HDSR) vooralsnog alleen de optredende ruimtelijke
patronen en niet de absolute bodemvochtvolumes. We hanteren hiervoor als
criterium een minimale correlatie van 0.6 [-], overeenkomend met diverse
gepubliceerde bodemvochtvalidatiestudies. Op regionale schaal toetsen we de
absolute bodemvochthoeveelheden wel kwantitatief, op basis van de
metingen van in-situ bodemvochtsensoren, die op verschillende diepten in de
wortelzone zijn geplaatst.
Gewasgroei
Voor het gewasgroeimodel WOFOST zijn nieuwe toetsingscriteria opgesteld.
Hierbij is het uitgangspunt dat het moment van optreden van de maximale
gewasomvang in 80% van de arealen niet meer dan een maand verschoven
mag zijn.
Beregening
In tegenstelling tot NHI 3.0 hanteren we voor beregening geen
toetsingscriteria vanwege het ontbreken van directe meetgegevens.
Toetsingscriteria LHM4.1
Tabel 8 geeft de toetsingscriteria voor de onverzadigde zone weer.
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Tabel 8:
Toetsingscriteria
onverzadigde zone.

Indicator
Werkelijke
verdamping

Landelijk
1. Het gemiddelde verschil
tussen de gemeten en
berekende jaarlijkse
werkelijke verdamping is
maximaal 5% voor heel
Nederland.
2. Het gemiddelde verschil
tussen de gemeten en
berekende verdampingssom in het groeiseizoen
is maximaal 10% voor
heel Nederland.

3. Het gemiddelde verschil
tussen de gemeten en
berekende maandelijkse
werkelijke verdamping is
maximaal 15% voor heel
Nederland.

Bodemvocht

De gemiddelde correlatie
tussen het waargenomen en
berekende maandelijkse
bodemvochtgehalte in het
groeiseizoen is minimaal 0.6
[-] voor heel Nederland.

Gewasgroei

Het moment van optreden
van de maximale
gewasomvang is in 80% van
de arealen niet meer dan
een maand verschoven.

Beregening

N.v.t.

Regionaal/puntlocaties
1. Het verschil tussen de
gemeten en berekende
jaarlijkse werkelijke verdamping is maximaal
10% op regionale schaal
en maximaal 25% voor
in-situ meetpunten.
2. Het gemiddelde verschil
tussen de gemeten en
berekende werkelijke
verdamping in het
groeiseizoen is maximaal 15% op regionale
schaal en maximaal
25% voor in-situ meetpunten.
3. Het verschil tussen de
gemeten en berekende
maandelijkse werkelijke
verdamping is maximaal
25% op regionale schaal
en maximaal 25% voor
80% van alle in-situ
meetpunten.
1. De correlatie tussen het
waargenomen en berekende bodemvochtgehalte in het groeiseizoen
is minimaal 0.6 [-] in de
onderscheiden gebiedstypen (pleistoceen,
holoceen, en sterk
hellend).
2. De correlatie tussen het
met veldsensoren gemeten maandelijkse en
berekende bodemvochtgehalte in het groeiseizoen is minimaal 0.6
[-] voor 80% van de
meetpunten.
Het moment van optreden
van de maximale gewasomvang is in 80% van de
arealen van de drie
gebiedstypen (pleistoceen,
holoceen en sterk hellend)
niet meer dan een maand
verschoven.
N.v.t.
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4.4

Oppervlaktewater
Enkele toetsingscriteria van het NHI 3.0 stelden strengere eisen aan de
nauwkeurigheid van het model dan de metingen zijn. Die eisen zijn onzes
inziens onrealistisch streng en hebben we daarom aangepast aan de meetnauwkeurigheid. Aanvullend op de validatie en toetsing voor specifieke
meetlocaties, valideren we de af- en aanvoeren berekend met het LHM 4.1
ook op de waterbalansschaal van grotere regionale watersystemen waar we
die konden opstellen. Daar was voor NHI 3.0 geen toetsingscriterium gesteld
en die introduceren we dan ook voor LHM 4.1. In Tabel 9 zijn de toegepaste
toetsingscriteria inzichtelijk gemaakt, met de oude (NHI 3.0) criteria in rood
lettertype doorstreept.

Tabel 9:
Criteria
oppervlaktewater.

Criteria
Toetsingsregel

Percentage locaties
dat moet voldoen
aan toetsingsregel

Afvoer >5m3/s

NSE > 0.2

80%

NSE > 0.5

60%

Afwijking cumulatieve

80%

jaarafvoer < 10% 25%
Afvoer <5m3/s

NSE > 0.2

80%

NSE > 0.5

60%

Afwijking cumulatieve

80%

jaarafvoer < 33%
Aanvoer >5m3/s

NSE > 0.2

80%

NSE > 0.5

60%

Afwijking cumulatieve

80%

aanvoer zomerhalfjaar < 25%
Aanvoer <5m3/s

NSE > 0.2

80%

NSE > 0.5

60%

Afwijking cumulatieve

80%

aanvoer zomerhalfjaar < 50%
Balans gebieden

NSE > 0.2

80%

NSE > 0.5

60%

Afwijking cumulatieve

80%

jaarafvoer < 10% 25%
Van de balansgebieden en de individuele meetlocaties zijn de afvoeren over
het gehele jaar beoordeeld, voor de aanvoeren alleen het zomerhalfjaar.
Verder bleek tijdens de validatie dat op de overgangen van winterpeil naar
zomerpeil in het LHM een grote watervraag wordt berekend die in de
metingen niet voorkomt en die het toetsingsresultaat vertekent voor het
eigenlijke groeiseizoen. We voeren de toetsing voor de aanvoeren om die
reden uit voor twee periodes: 1 april-1 oktober (waarin peilwisselingen voorkomen) en 1 mei – 1 september (waarin geen peilwisselingen voorkomen).
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In de toetsingscriteria is de Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE) score toegepast.
Deze score wordt veelal gebruikt om hydrologische modellen te valideren. De
NSE-score is vooral gevoelig voor afwijking tijdens pieken en dalen, gericht
op timing en absolute waarden. Een systematisch verschil resulteert daarnaast ook in een lagere score. Een NSE-score van 1 geeft een perfect voorspellend model weer, waarbij een NSE-score lager dan 0 aangeeft dat het
gemiddelde van de observaties een betere voorspeller is.

4.5

Verzilting
De toetsingscriteria voor de polders in West-Nederland zijn overgenomen van
NHI 3.0, zie Tabel 10. Ze worden geschikt geacht voor de brondata waar de
zoutvrachten in de diepe polders nu en bij vorige validaties mee zijn vergeleken.

Tabel 10:
Toetsingscriteria
verzilting diepe
polders WestNederland.

Toetsingsonderdeel

Criterium: LHM voldoet

Zoutbalans diepe polders

•

Zoutvracht in gebied met maximaal 2
meetwaarden: voor 80% van de gebieden
is de maximale toegestane afwijking een
factor 3

•

Zoutvracht in gebied met meer dan 2
meetwaarden: voor 80 % van de gebieden
is de maximale toegestane afwijking een
factor 1.5

Gegeven de databeschikbaarheid en gebiedseigenschappen wordt voor de
kuststrook en Schouwen-Duiveland de volgende toetsingscriteria gehanteerd,
gebaseerd op de criteria voor NHI 3.0:
Tabel 11:
Toetsingscriteria
verzilting kuststrook
Noord-Nederland en
SchouwenDuiveland.

Indicator

Criterium

ERT-metingen**

Fluxrichting bovenin deklaag is gelijk (kwel, stagnant of
infiltratie) voor 80 % van de meetpunten
In 80% van de meetpunten in een gebied:

Flux
poldersysteem

Gemiddeld: afwijking minder dan 50 %*
Hoog zomer (juni, juli): afwijking minder dan 50 %
Hoog winter (jan-feb): afwijking minder dan 50 %
Zoutvracht
poldersysteem

In 80% van de meetpunten in een gebied:
Hoog winter (jan-feb): afwijking minder dan 50 %*

*Deze toets zou ook als alternatief uitgevoerd kunnen worden voor de gehele
zomerperiode (1 april – 1 oktober) en de winter (1 oktober – 1 april), waarbij de
overgang gelijk wordt gezet met de inlaatperiodes/ peilwisselingen.
** Niet beschikbaar voor Schouwen-Duiveland.
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5

Validatie en toetsing

5.1

Grondwater
De validatieresultaten van het grondwater zijn veelomvattend. Deze worden
in detail beschreven in deelrapport 1. Hier wordt volstaan met karakteristieke
resultaten op alleen landelijke schaal.

5.1.1

Validatieresultaten freatisch grondwater
GxG’s
De voorspelfouten van het LHM van de GxG’s worden voor heel Nederland
gevisualiseerd in Figuur 10 t/m Figuur 12. Daarbij merken we op dat de
peilbuizen die door Deltares zijn gebruikt voor de stationaire kalibratie van
het LHM op de GxG’s voor deze validatie buiten beschouwing worden gelaten.
Uit de figuren blijkt het volgende:
•

De mediane fout in de berekende GxG’s is nagenoeg nul gemiddeld
over heel Nederland.

•

De dynamiek (verschil tussen GLG en GHG) is in laaggelegen
peilbeheerst (holoceen) in het LHM te groot en in hooggelegen vrij
afwaterend (pleistoceen) gebied te klein.

•

De GHG en GLG worden door het LHM in de hoogstgelegen gebieden
(duinen, Veluwe, Sallandse heuvelrug, Zuid-Limburg) aanzienlijk te
laag berekend.

Figuur 10:
Verschil tussen LHMvoorspelling en uit
meetreeks afgeleide
dynamiek (verschil
tussen GLG en
GHG).
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Figuur 11:
Verschil tussen LHMvoorspelling en uit
meetreeks afgeleide
GHG.

Figuur 12:
Verschil tussen LHMvoorspelling en uit
meetreeks afgeleide
GLG.
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Separate deelgebieden
Bij de validatie van het freatisch grondwater is een viertal deelgebieden apart
geëvalueerd. De verwachting is dat in deze gebieden de voorspelfouten om
verschillende redenen structureel afwijken van het landelijk gemiddelde.
•

Waddeneilanden: de voorspelfouten zijn (zoals verwacht) groter dan
het landelijk gemiddelde, waarbij de GHG en GLG gemiddeld aanzienlijk te laag zijn en de dynamiek overwegend te hoog.

•

Stedelijk/bebouwd gebied: de statistieken voor stedelijk/bebouwd
gebied zijn qua absolute fouten redelijk in lijn met het landelijk beeld.
De GLG is echter gemiddeld circa 0.2 m te laag; de grondwaterstand
zakt in stedelijk gebied veelal te diep weg.

•

Nabij oppervlaktewater (hoofdafwatering en grotere watervlakken):
de validatiestatistieken zijn voor wat betreft de GHG en GLG in lijn
met het landelijk beeld. Dit wijst erop dat het al dan niet meenemen
van buizen nabij oppervlaktewater weinig tot geen invloed heeft op
de validatie-uitkomsten.

•

Beïnvloed door onttrekkingen: buizen in een straal van 100 m
rondom grondwaterwinningen zijn apart geanalyseerd, omdat werd
verwacht dat de modelresolutie leidt tot grotere afwijkingen van de
gemodelleerde onttrekkingskegel. De voorspelde GHG en GLG voor
deze buizen blijken inderdaad gemiddeld circa 0.2-0.25 m te laag.
Ook de absolute fouten zijn gemiddelde groter dan het landelijk
gemiddelde. Naast modelresolutie zullen hier ook fouten in onttrekkingsdebieten en ondergrond parameterisatie bijdragen aan grotere
voorspelfouten.

Recessieverloop tijdens droogte
In de langdurig droge periodes van 2018 en 2019 blijft het recessieverloop in
het LHM achter op de metingen (negatieve fout), zie Figuur 13. Dat betekent
dat het grondwater in het LHM langzamer uitzakt dan in de metingen. In
2018 is dit wat sterker dan in 2019. In de pleistocene gebieden is de fout het
grootst.
Figuur 13:
Relatieve fout in
recessieverloop
tijdens droogte 2018
en 2019 (positieve
waarde: model daalt
te snel).
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Naast de gradiënt is ook het moment waarop de diepste grondwaterstand
optreedt geanalyseerd. Gemiddeld genomen blijkt in het LHM de laagste
grondwaterstand in 2018 en 2019 later op te treden dan gemeten. De
verschillen lopen uiteen van circa 10 tot 30 dagen.
Ter illustratie is in Figuur 14 en Figuur 15 voor twee locaties het verloop van
de gemeten en voorspelde grondwaterstand afgebeeld. Figuur 14 bevat een
typische reeks in het zandgebied van Oost-Nederland, waarbij het voorspelde
recessieverloop in de zomer te beperkt is. De grondwaterstand zakt onvoldoende uit en de variatie op korte termijn bij lage grondwaterstanden is
geringer dan gemeten. Het voorbeeld in Figuur 15 toont een meetreeks in
West-Nederland (holoceen gebied). Hier is de overschatting van de dynamiek
goed te zien. Deze is met name in de winterperiode te sterk. In de zomerperiode worden de fluctuaties op korte termijn juist weer gedempt.
Figuur 14:
Voorbeeld van
beperkt recessieverloop in modelvoorspelling voor
locatie in OostNederland.

Figuur 15:
Voorbeeld van reeks
in holoceen gebied
met overschatting
van dynamiek en
gedempt
recessieverloop.
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5.1.2

Toetsing freatisch grondwater
De toetsingsresultaten worden voor de G’xG’s weergeven en vergeleken met
voorgaande versies van het LHM in Tabel 12 en Tabel 13. Daaruit blijkt het
volgende:
•

De met het LHM berekende freatische grondwaterstanden voldoen
landelijk gezien niet aan het criterium dat minimaal 80% van de
meetpunten moet voldoen aan de gestelde bandbreedtes voor GHG, GLG
en dynamiek. De dynamiek wijkt het vaakst af; de GLG het minst vaak.

•

Er wordt wel voldaan aan het criterium dat de mediane afwijking (P50)
van de GHG, GLG en dynamiek in absolute zin kleiner dan 0.15 m moet
zijn.

•

De nauwkeurigheid van het LHM ten aanzien van berekende freatische
grondwaterstanden is de afgelopen 10 jaar hetzelfde gebleven.

•

Het berekende recessieverloop voldoet niet aan het criterium dat
mimimaal 80% van de locaties een afwijking heeft van minder dan 25%.
Het aantal locaties dat voldoet aan het criterium is 24-38%.

Tabel 12:
Toetsing GxG’s
LHM4.1 en eerdere
versies. Groen:
voldoet. Rood:
voldoet niet.

Tabel 13:
Statistieken
relatieve
voorspelfout
recessieverloop
(gradiënt)
gedurende droogte
2018 en 2019 per
gebiedstype,
uitgedrukt in %.
Groen: voldoet.
Rood: voldoet niet.

5.1.3

NHI 2.2

NHI 3.0

LHM 4.1

P50

Toets

P50

Toets

P50

Toets

GHG

-0.05

52%

-0.03

51%

-0.02

54%

GLG

-0.06

65%

-0.07

66%

-0.04

67%

0.01

47%

-0.02

47%

0.00

45%

Dynamiek

2018

P50

Toets

holoceen

-18.7

35%

pleistoceen

-39.7

24%

sterk hellend

-33.9

32%

2019

P50

Toets

holoceen

-14.9

38%

pleistoceen

-33.9

30%

sterk hellend

-25.9

38%

Validatie stijghoogten watervoerende pakketten
Eerste watervoerende pakket
De validatieresultaten van de stijghoogten en dynamiek van het eerste
watervoerende pakket worden weergegeven in Figuur 16 en Figuur 17.
Opvallend is dat de stijghoogte ter plaatse van het Drents-Friese Keileemplateau overwegend te hoog is. In grote delen van Brabant is de stijghoogte
in het eerste watervoerend pakket juist aan de lage kant. In Zuid-Limburg
worden grote afwijkingen aangetroffen met zowel te lage als te hoge
stijghoogten. Bij de dynamiek zien we dat de voorspelfout grofweg een
ruimtelijke tweedeling gemaakt kan worden, met een te geringe dynamiek in
de pleistocene gebieden en te grote dynamiek in holocene gebieden. Dit komt
overeen met het beeld van de freatische grondwaterstand.
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Figuur 16:
Verschil tussen LHMvoorspelling en uit
meetreeks afgeleide
gemiddelde
stijghoogte voor
eerste watervoerend
pakket.

Figuur 17:
Verschil tussen LHMvoorspelling en uit
meetreeks afgeleide
dynamiek voor
stijghoogte eerste
watervoerend
pakket.
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Diepere watervoerende pakketten
De validatieresultaten van de stijghoogten en dynamiek van de diepere
watervoerende pakketten worden weergegeven in Figuur 18 en Figuur 19.
Figuur 18:
Verschil tussen LHMvoorspelling en uit
meetreeks afgeleide
gemiddelde
stijghoogte voor
diepe watervoerende
pakketten.

Figuur 19:
Verschil tussen LHMvoorspelling en uit
meetreeks afgeleide
dynamiek voor
stijghoogte diepe
watervoerende
pakketten.
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Opvallend is dat de stijghoogte in grote delen van met name Oost-Brabant 1
tot 2 m te hoog is. Dit in tegenstelling tot het eerste watervoerend pakket
waar de stijghoogte juist aan de lage kant is. Het ruimtelijk beeld van de fout
in de dynamiek is opnieuw vergelijkbaar met die van de freatische grondwaterstand: te grote dynamiek in de holocene gebieden en te beperkte
dynamiek in de pleistocene gebieden.

5.1.4

Toetsing stijghoogten watervoerende pakketten
De toetsingsresultaten van de stijghoogten zijn samengevat in onderstaande
tabel.

Tabel 14:
Landelijke
statistieken
stijghoogte
watervoerend
pakket (fouten in
meters). Groen:
voldoet. Rood:
voldoet niet.

Eerste watervoerende pakket
P50
Toets

Diepere watervoerende pakketen
P50
Toets

Gemiddeld

0.05

78%

0.14

80%

Dynamiek

0.03

58%

-0.01

64%

Hieruit worden de volgende conclusies getrokken:
•

De toetsingsresultaten zijn globaal in lijn met eerdere LHM-versies
o

Eerste watervoerend pakket: 78% van de locaties voldoet
aan de criteria (maar dat is minder dan de vereiste 80%)

o

Diepe watervoerende pakketten: 80% van de locaties voldoet
aan de criteria.

•

De gemiddelde stijghoogte is toegenomen. Deze was in eerdere
versies van het LHM te laag en is nu te hoog.

•

Het ruimtelijk patroon in de voorspelfout van de dynamiek is
vergelijkbaar met die van de freatische grondwaterstand. In holocene
gebieden is de dynamiek gemiddeld te groot, in pleistocene gebied
gemiddeld te gering

•

In Oost-Brabant is de stijghoogte in diepere watervoerende
pakketten 1-2 meter te hoog.
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5.2

Verdamping

5.2.1

Validatie en toetsing op basis van grondwaarnemingen
Jaarsommen
De validatie- en toetsingsresultaten met betrekking tot de werkelijke verdamping op jaarbasis in de gemiddelde jaren zijn weergegeven in Tabel 15.

Tabel 15:
Jaarsommen
werkelijke
verdamping op
puntlocaties voor de
gemiddelde jaren
(2011-2017).
Groen: voldoet.
Rood: voldoet niet.

Naam

Cabauw

HogexVeluwe
Hupsel

Jaar

Gemeten

Berekend

Berekend

Verschil

Verschil

[mm]

zonder

met

zonder

met

WOFOST

WOFOST

WOFOST

WOFOST

[mm]

[mm]

4.1 [-]

4.1 [-]

2011

675

573

551

-15%

-18%

2012

643

610

585

-5%

-9%

2013

676

574

537

-15%

-21%

2014

680

624

602

-8%

-11%

2015

719

589

567

-18%

-21%

2016

694

624

586

-10%

-16%

2017

706

615

602

-13%

-15%

2016

465

479

479

3%

3%

2017

362

480

480

33%

33%

Mei

437

447

498

2%

14%

2011

553

708

708

28%

28%

2012

635

688

688

8%

8%

2013

581

560

560

-4%

-4%

2014

644

726

726

13%

13%

–
nov
2017
Loobos

2015

621

710

710

14%

14%

Speulderbos

2012

566

668

668

18%

18%

Stavoren

-

-

-

-

-

-

Uden

Mei -

403

455

448

13%

11%

3%

2%

nov
2017
Gemiddelde afwijking

Voor het grootste deel van de meetlocaties en de meetperioden voldoet de
berekende werkelijke verdamping aan het criterium van maximaal 25%.
Het gemiddelde verschil van alle meetpunten is 3% voor de modelrun zonder
WOFOST en 2% voor de modelrun met WOFOST.
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De resultaten met betrekking tot de werkelijke verdamping op jaarbasis in de
droge jaren zijn weergegeven in Tabel 16. Voor alle meetlocaties en de meetperioden voldoet de berekende werkelijke verdamping aan het criterium van
maximaal 25%. Het gemiddelde verschil van alle meetpunten is -4% voor de
modelrun zonder WOFOST en -6% voor de modelrun met WOFOST.

Tabel 16:
Jaarsommen
werkelijke
verdamping op
puntlocaties voor de
droge jaren (20182020). Groen:
voldoet. Rood:
voldoet niet.

Naam

Cabauw
Hoge

Periode

Gemeten

Berekend

Berekend

Verschil

Verschil

[mm]

zonder

met

zonder

met

WOFOST

WOFOST

WOFOST

WOFOST

[mm]

[mm]

4.1 [-]

4.1 [-]

2018

693

558

536

-19%

-23%

2019

739

632

611

-14%

-17%

2018

381

414

413
9%

8%

Veluwe
Hupsel

-

-

-

-

-

Loobos

-

-

-

-

-

Speulderbos

-

-

-

-

-

Stavoren

Mei-

269

312

312

16%

16%

377

342

330

-9%

-12%

september
2019
Uden

Juni –
november
2018

Gemiddelde afwijking

-4%

-6%

De locaties Cabauw en Loobos zijn ook getoetst in de validatie van het LHM
3.0. Het gevonden verschil voor Cabauw voor LHM 4.1 is vergelijkbaar met
het gevonden verschil voor Cabauw voor het LHM 3.0. Het verschil voor
Loobos is met 10% afgenomen t.o.v. van de validatie van het LHM 3.0. De
berekende werkelijke verdamping voor locatie Loobos lijkt dus verbeterd te
zijn in LHM 4.1.
Maandelijkse verdampingssommen
Opvallend in Tabel 16 is dat de werkelijke verdamping in Cabauw sterk
onderschat wordt door het LHM in het jaar 2018. De droge zomer van het
jaar 2018 leidde tot lage vochtgehaltes en zeer waarschijnlijk tot verdampingsreductie. Daarom is de gemeten maandelijkse cumulatieve werkelijke
verdamping in het groeiseizoen van het jaar 2018 vergeleken met de
berekende maandelijkse cumulatieve werkelijke verdamping. Deze vergelijking geeft inzicht in hoeverre het LHM in droge periode de verdampingsreductie plausibel berekent. Door de beschikbaarheid van data is deze
analyse uitgevoerd voor zowel meetpunten Cabauw en Hupsel. De maandsommen voor meetpunt Cabauw zijn weergegeven in Tabel 17.
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Tabel 17:
Maandsommen
werkelijke
verdamping
Cabauw. Groen:
voldoet, rood:
voldoet.

Periode

Gemeten

Berekend

Berekend

Verschil

Verschil

[mm]

zonder

met

LHM 4.1

LHM 4.1

WOFOST

WOFOST

zonder

met

[mm]

[mm]

WOFOST

WOFOST

April 2018

72

68

67

-6%

-7%

Mei 2018

122

109

99

-10%

-18%

Juni 2018

109

86

83

-21%

-24%

Juli 2018

123

45

48

-63%

-60%

Augustus

85

58

53

-31%

-37%

62

63

61

1%

-1%

572

429

412

-25%

-28%

2018
September
2018
Zomer
2018
De onderschatting van de werkelijke verdamping bij meetpunt Cabauw wordt
met name veroorzaakt door een onderschatting van de werkelijke
verdamping in de droge maanden van 2018. Het berekende vochtgehalte
zakt in deze periode uit te ver uit. Figuur 20 illustreert dit: in juli 2018 is het
beschikbare vochtgehalte veel lager dan in juli 2017 waardoor de verdamping
in juli 2018 te ver uitzakt. Dit issue is reeds opgemerkt in eerdere
validatiestudies van het LHM en ligt grotendeels aan de parameterisatie van
de kleigrond. In een eerdere versie van het LHM is dit issue gerepareerd. Het
implementeren van de nieuwe Staringreeks leidt echter wederom tot
onderschatting van de verdamping bij kleigronden. Daarnaast moet genoemd
worden dat de metingen bij Cabauw vrijwel geen verdroging vertonen, terwijl
dit wel te verwachten is in droge perioden (Schellekens, 2020). Op basis van
navraag bij het KNMI blijkt dat er inderdaad geen tot weinig verdroging van
gras bij het meetpunt Cabauw optreedt in droge perioden.
De maandsommen voor meetpunt Hupsel zijn weergegeven in Tabel 18.
Opvallend is dat in tegenstelling tot Cabauw de verdampingssom in de
zomermaanden sterk overschat wordt. Over het gehele groeiseizoen leidt dit
overigens niet tot een overschrijding van het toetsingscriterium.

Tabel 18:
Maandsommen
werkelijke
verdamping Hupsel

Periode

Gemeten

Berekend

Berekend

Verschil

Verschil

[mm]

zonder

met

LHM 4.1

LHM 4.1

WOFOST

WOFOST

zonder

met

[mm]

[mm]

WOFOST

WOFOST

Mei 2017

33

35

31

5%

-7%

Juni 2017

107

87

102

-18%

-5%

Juli 2017

114

127

125

12%

10%

Augustus

82

103

110

25%

35%

48

70

75

47%

56%

384

423

442

10%

15%

2017
September
2017
Zomer
2017
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Figuur 20:
Maandelijkse
verdampingssommen voor
Cabauw in de jaren
2017 en 2018.

Conclusies
De toetsing van de berekende werkelijke verdamping op jaarbasis en voor
het groeiseizoen voldoet grotendeels aan de toetsingscriteria. Bij de toetsing
van de maandsommen voor meetpunten Cabauw en Hupsel blijkt dat niet
aan de toetsingscriteria voldaan wordt.
WOFOST
De modelvariant gekoppeld met het dynamisch gewasmodel WOFOST leidt
niet consistent voor een verbetering van de verdampingsberekeningen. Met
name voor graslanden zijn afwijkingen zichtbaar t.o.v. de modelvariant met
de statische gewasgroeiparametrisatie (LHM zonder WOFOST), bijvoorbeeld
bij Cabauw. Deels kan dit verklaard worden door de berekende gewasgroei in
de modelvariant met WOFOST.
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Voor de locaties in bossen wordt geen verschil verwacht tussen de
modelvarianten met en zonder WOFOST. WOFOST wordt immers niet ingezet
voor bosgebieden. Uit de toetsing blijkt dan ook dat beide modelversies tot
dezelfde bosverdamping leiden.
Vergelijking met validatie LHM 3.0
De locaties Cabauw en Loobos zijn ook getoetst in de validatie van het LHM
3.0. De validatie van het LHM 3.0 is uitgevoerd voor andere periode dan deze
validatie. Daarom is een direct vergelijk tussen de twee validatiestudies niet
mogelijk. Opvallend is dat de gemiddelde afwijking van het LHM 4.1 in
gemiddelde jaren overeenkomt met de gemiddelde afwijking van het LHM
3.0, terwijl de gemiddelde afwijking van het LHM 4.1 in droge jaren groter is
dan de gemiddelde afwijking van het LHM 3.0. Echter zijn er minder
metingen beschikbaar voor de validatie van de droge periode bij het LHM 4.1.
Uitbijters geven hierdoor een scheef beeld van de gemiddelde afwijking.
Voor de validatie van het LHM 3.0 is locatie Cabauw getoetst met metingen
uit het jaar 1996. Locatie Loobos werd getoetst met metingen uit het jaar
2006. Deze jaren waren overwegend droog. Gemiddeld genomen is het
gevonden verschil voor Cabauw voor LHM 4.1 vergelijkbaar met het
gevonden verschil voor Cabauw voor het LHM 3.0. Beide modelversies laten
een onderschatting van de verdamping zien. Gemiddeld genomen is het
verschil voor Loobos is met 10% afgenomen t.o.v. van de validatie van het
LHM 3.0. De berekende werkelijke verdamping voor locatie Loobos lijkt dus
verbeterd te zijn in LHM 4.1.
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5.2.2

Validatie en toetsing op basis van waterbalansen
Voor vier gebieden (de boezemgebieden van Noorderzijlvest en Fryslân,
Schouwen-Duiveland en de Zuidelijke Flevopolder) konden waterbalansen
worden opgesteld op basis van de verzamelde gegevens. Uit deze
waterbalansen is de langjarige werkelijke verdamping geschat.

Figuur 21:
Balansgebieden voor
verdampingsanalyse

De vergelijking tussen de geschatte en berekende werkelijke verdamping
voor de vier waterbalansen is te vinden in Tabel 19. De voor de waterbalansperioden berekende werkelijke verdamping voldoet dus aan het toetsingscriterium. Het gemiddelde verschil voor alle gebieden is -8.5%.

Tabel 19:
Vergelijking tussen
de geschatte en
berekende werkelijke verdamping (op
basis van jaarsommen) voor vier
balansgebieden.
Groen: voldoet.
Rood: voldoet niet.

Noorderzijlvest

Schouwen

Wetterskip

Flevopolder

1.88

1.57

1.69

1.76

1.54

1.61

1.57

1.67

Verschil

-18%

3%

-7%

-5%

Start

Jan 2015

Jan 2011

Apr 2018

Jan 2015

Jan 2019

Sep 2020

Apr 2020

Sep 2020

Schatting
werkelijke
verdamping
[mm/dag]
Berekende
werkelijke
verdamping
[mm/dag]

periode
Einde
periode
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Conclusies
De voor de waterbalansperioden berekende werkelijke verdamping voldoet
vergeleken met langjarige waterbalansen in drie van de vier balansgebieden
aan het toetsingscriterium.
Vergelijking met validatie LHM 3.0
Voor de validatie van verdamping in het LHM 3.0 zijn ook waterbalansen
opgesteld. Echter komen de gebieden waarvoor de balansen zijn opgesteld
niet overeen met de balansen opgesteld voor het LHM 4.1. Het algemene
beeld is dat de verdamping op de schalen van de waterbalansgebieden
berekend door zowel het LHM 4.1 als 3.0 een goed beeld geeft.

5.2.3

Validatie en toetsing op basis van satellietgegevens
Validatie voor gemiddelde jaren
De afwijking tussen de berekende en op basis van satellietgegevens
waargenomen dagelijkse werkelijke verdamping is voor gemiddelde jaren
weergegeven in Figuur 22. Gezien de beperkte verschillen tussen de
modelruns met en zonder de dynamische koppeling met WOFOST worden
alleen de resultaten met de dynamische koppeling getoond. Een positieve
afwijking geeft een overschatting van het LHM t.o.v. de waarnemingen aan.
Het algemene beeld is dat het LHM de werkelijke verdamping overschat in
gemiddelde jaren. De gemiddelde afwijking kan oplopen tot meer dan een
mm/dag. Opvallend is dat het LHM de werkelijke verdamping met name in
stedelijk gebied en in de Veluwe sterk overschat. Daarbij merken we op dat
ook de verdamping op basis van satellietwaarnemingen voor de gemiddelde
jaren afwijkingen bevat in vergelijking met de veldmetingen. Meer informatie
hierover wordt gegeven in de deelrapportage onverzadigde zone.

Validatie voor droge jaren
De gemiddelde afwijking tussen berekende en met satellieten waargenomen
dagelijkse werkelijke verdamping in droge jaren is gepresenteerd in Figuur
23. Voor de droge jaren is zichtbaar dat het LHM de werkelijke verdamping
licht overschat in de lagergelegen gebieden van Nederland (Cabauw valt hier
niet onder), terwijl de verdamping in hooggelegen gebieden wordt onderschat. Overeenkomstig de gemiddelde jaren overschat het LHM de werkelijke
verdamping in stedelijk gebied. Daarnaast valt op dat de werkelijke verdamping sterk onderschat wordt in gebieden als de Veluwe.
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Figuur 22:
Afwijking
verdamping in
gemiddelde jaren op
basis van satellieten
(LHM met WOFOST
minus SAT-DATA
2.0)

Figuur 23:
Afwijking
verdamping in droge
jaren op basis van
satellieten
(LHM met WOFOST
minus SAT-DATA
3.0).
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Validatie dynamiek
Naast de absolute afwijking kan ook de dynamiek van de werkelijke
verdamping gevalideerd worden. De correlatie tussen berekende en met
satellieten waargenomen werkelijke verdamping in gemiddelde jaren is
gepresenteerd in Figuur 24. De correlatie tussen berekende en met
satellieten waargenomen werkelijke verdamping in droge jaren is
gepresenteerd in Figuur 25. Voor beide figuren geldt dat de correlatie goed
tot zeer goed is.
Tabel 20 toont de gemiddelde correlatie tussen de berekende en waargenomen werkelijke verdamping voor heel Nederland en de onderscheiden
gebiedstypen. Voor zowel de gemiddelde als de droge jaren is de correlatie
goed tot zeer goed. De correlatie voor de gebiedstypen holoceen en pleistoceen is vergelijkbaar, terwijl de correlatie voor het sterk hellend gebied in
vergelijking lager is. Dezelfde observatie is zichtbaar in Figuur 24 en Figuur
25.
Figuur 24: Correlatie
werkelijke
verdamping in
gemiddelde jaren
met WOFOST.

Tabel 20
Correlatie werkelijke
verdamping voor
heel Nederland en
onderscheiden
gebiedstypen.

Gemiddelde jaren
Holoceen
Pleistoceen
Sterk hellend
Droge jaren:
Holoceen
Pleistoceen
Sterk hellend

Met WOFOST [-]
0.90
0.90
0.92
0.87
0.82
0.83
0.82
0.78

Zonder WOFOST [-]
0.91
0.91
0.93
0.88
0.82
0.83
0.82
0.78
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Figuur 25: Correlatie
werkelijke
verdamping in droge
jaren (met
WOFOST).

Toetsingsresultaten
Tabel 21 toont de gemiddelde afwijking van de werkelijke verdamping voor
heel Nederland en voor de onderscheiden gebiedstypen. De resultaten voor
de gemiddelde jaren tonen grote afwijkingen. Echter zijn er ook verschillen
tussen de satellietwaarnemingen en meetlocaties op de grond in de
gemiddelde jaren. Daarnaast valt op dat de afwijkingen in de sterk hellende
gebieden groter zijn dan in de gebiedstypen holoceen en pleistoceen. De
verschillen tussen de twee LHM-versies met en zonder de dynamische
koppeling met WOFOST zijn niet significant. Het gemiddeld verschil tussen de
met satellieten waargenomen en berekende jaarlijkse werkelijke verdamping
is maximaal 9% in de droge jaren, waardoor net niet wordt voldaan aan het
toetsingscriteria.

Tabel 21: Afwijking
werkelijke
verdamping voor
heel Nederland en
onderscheiden
gebiedstypen.
Groen: voldoet.
Rood: voldoet niet.

Gemiddelde jaren
Holoceen
Pleistoceen
Sterk hellend
Droge jaren:
Holoceen
Pleistoceen
Sterk hellend

Verschil met
WOFOST [%]
39%
40%
37%
49%
-9%
-6%
-9%
-17%

Verschil zonder
WOFOST [%]
43%
44%
39%
50%
-9%
-7%
-9%
-18%

Conclusies
De toetsing van de berekende werkelijke verdamping met vlakdekkende
gegevens voldoet deels aan de toetsingscriteria voor de droge jaren. Het
gemiddelde verschil tussen de gemeten en berekende jaarlijkse werkelijke
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verdamping is maximaal 9% voor heel Nederland in droge jaren, wat niet
voldoet aan het toetsingscriterium. Daarnaast voldoen de modelberekeningen
voor droge jaren aan de toetsingscriteria op regionale schaal (op basis van de
onderscheiden gebiedstypen). Voor gemiddelde jaren is de met
satellietwaarnemingen berekende verdamping gemiddeld aanzienlijk lager
dan de modelberekeningen, maar ook lager dan de veldmetingen (de
afwijking kan oplopen naar meer dan 0.5mm/dag). De vraag is daarom of
voor gemiddelde jaren conclusies kunnen worden getrokken op basis van de
vlakdekkende gegevens op basis van satellietbeelden.
Vergelijking met validatie LHM 3.0
Voor de validatie van verdamping in het LHM 3.0 zijn ook satellietgegevens
gebruikt. Ook bij deze validatie bestaat het beeld dat de verdamping bij de
stuwwallen wegzakt in droge perioden, terwijl dit effect niet zichtbaar is voor
gemiddelde jaren.

5.3

Bodemvocht

5.3.1

Validatie en toetsing op basis van grondwaarnemingen
Validatie
Grondwaarnemingen zijn voor aan aantal locaties beschikbaar op basis van
bodemvochtsensoren in de grond. De hieruit afgeleide bodemvochtgehalten
worden met berekeningsresultaten van het LHM vergeleken in Figuur 26.

Figuur 26:
Ruimtelijk gemiddeld
volumetrisch
bodemvochtgehalte
voor de vier
gebieden met
puntmetingen in
Nederland.
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Figuur 27 toont het verschil tussen het gemeten en berekend vochtgehalte in
een scatter-plot. Hierbij beschrijft elk weergegeven punt een specifiek
moment in de tijd. De sterke relatie die volgt uit de correlatie is inderdaad
zichtbaar. Ook zichtbaar is dat de absolute afwijkingen tussen het gemeten
en berekend vochtgehalte groot kunnen zijn. Horizontale en verticale
schaalverschillen tussen metingen en berekeningen verklaren deze absolute
afwijkingen deels.
Figuur 27:
Het gemeten
vochtgehalte versus
het berekende
bodemvochtvochtge
halte voor vier
gebieden gebaseerd
op puntmetingen.
Elk punt beschrijft
een specifiek
moment in de tijd.

Toetsing
Voor elk meetnetwerk is de correlatie tussen gemeten en berekend
bodemvocht berekend, zie Tabel 22.

Tabel 22:
Correlatie
bodemvocht met
veldmetingen.
Groen: voldoet
Rood: voldoet niet.

De Raam
Langeweide
Twente
Zegveld

Met WOFOST [-]
0.93
0.86
0.63
0.75

Zonder WOFOST [-]
0.93
0.86
0.63
0.75

Zowel de modelrun met als zonder WOFOST geeft consistent goede
correlaties weer. De hoogste correlatie is zichtbaar voor het netwerk in de
Raam, de laagste correlatie voor het netwerk in Twente. De lagere correlatie
voor Twente is te verklaren doordat alleen de metingen op 5 cm diepte
beschikbaar waren voor de validatie. De dynamiek van bodemvocht op 5 cm
diepte is anders dan de dynamiek in diepere bodemlagen. Verder valt op dat
het verschil tussen de modelruns met en zonder WOFOST minimaal is
(getallen lijken hetzelfde door afronding).
Conclusies
Op basis van deze validatie concluderen we dat de dynamiek van bodemvocht goed tot zeer goed gemodelleerd wordt door het LHM. Er zijn geen

41

conclusies te trekken over stelselmatige onder- of overschattingen door het
model. De voor vier meetnetwerken gemeten en berekende bodemvochtdynamiek uitgedrukt in een correlatiecoëfficiënt voldoet aan het opgestelde
toetsingscriterium.

5.3.2

Validatie en toetsing op basis van satellietgegevens
Validatie
Deze satellietwaarnemingen van bodemvocht zijn over het algemeen gebaseerd op radarobservaties. Het radarsignaal dringt de bodem in tot een
diepte van ongeveer 5 cm. Bodemvochtwaarnemingen uit satellieten beschrijven dus het vochtgehalte in de bovenste 5 cm van de bodem. Gezien
het LHM het bodemvocht in de wortelzone beschrijft, leidt dit tot een verticaal schaalverschil, zoals bijvoorbeeld zichtbaar is voor het Twente-netwerk
in Figuur 27. Desalniettemin kan de dynamiek van het berekende vochtgehalte vergeleken worden met het waargenomen vochtgehalte per rekencel.
Zo kan voor elke rekencel de correlatie tussen berekend en waargenomen
vochtgehalte berekend worden. Vervolgens kan de gemiddelde correlatiecoëfficiënt voor heel Nederland en voor de onderscheiden gebiedstypen
(pleistoceen, holoceen, en sterk hellend) bepaald worden.
Figuur 28 geeft de correlatie tussen het berekende bodemvochtgehalte en
het waargenomen bodemvochtgehalte van de SMAP-satelliet weer per
rekencel. De correlatie is goed voor het overgrote deel van Nederland. De
correlatie is zeer hoog in de hoger gelegen gebieden van Nederland en lijkt
lichtelijk af te nemen voor de lagergelegen gebieden van Nederland.
Daarnaast is een grote afwijking zichtbaar in West-Brabant. De vorm van de
afwijking lijkt te wijzen op onnauwkeurigheden in het SMAP-product.

Figuur 28:
Correlatie
bodemvocht in
droge jaren met
WOFOST (SMAP).
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Aangezien de SMAP-satelliet informatie levert met een ruimtelijke resolutie
van 9 km bij 9 km, biedt deze analyse vooral duiding op regionale tot
landelijke schaal. Om op lokale schaal te valideren is meer gedetailleerde
informatie nodig. Voor de validatie is bodemvochtinformatie van hogere
resolutie beschikbaar voor het beheergebied van HDSR. Figuur 29 geeft de
correlatie tussen het berekende bodemvochtgehalte en het waargenomen
bodemvochtgehalte van de VDS-SSM en VDS-RZSM-producten weer per
rekencel (SSM=bodemvocht in bovenste 5 cm van de bodem, RZSM =
bodemvocht in de wortelzone). Over het algemeen komt de bodemvochtdynamiek van het LHM goed overeen met de genoemde VanderSatproducten. Een afwijking in de dynamiek is zichtbaar in het noordelijk deel
van het beheergebied. Het is onduidelijk wat deze afwijking veroorzaakt.
De correlatie tussen het berekende bodemvocht en het VDS-SSM-product is
hoger dan de correlatie tussen het berekende bodemvocht en het VDS-RZSMproduct. Dit laatste product is gebaseerd op een exponentiele filter die een
vertraging in de data van het VDS-SSM introduceert van enkele dagen.
Mogelijk reageert het systeem weergegeven in Figuur 29 sneller dan het
VDS-RZSM-product aanneemt.
Figuur 29:
Correlatie
bodemvocht in
droge jaren met
WOFOST
(VanderSat).

Toetsing
Voor elk van de bovenstaande figuren kan de gemiddelde correlatie berekend
worden, zie Tabel 23 en Tabel 24.
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Met WOFOST [-]
0.72
0.84
0.59

Zonder WOFOST [-]
0.72
0.83
0.59

Met WOFOST [-]

Zonder WOFOST [-]

Holoceen
Pleistoceen
Sterk hellend

0.68
0.76
0.78

0.68
0.76
0.78

Holoceen
Pleistoceen
Sterk hellend
VDS RZSM:
Holoceen
Pleistoceen
Sterk hellend

0.84
0.80
0.81

0.84
0.80
0.81

0.60
0.54
0.58

0.60
0.54
0.58

Tabel 23:
Correlatie
bodemvocht voor
heel Nederland.

SMAP
VDS SSM
VDS RZSM

Tabel 24:
Correlatie
bodemvocht per
gebiedstype.
Groen: voldoet.
Oranje: voldoet net
niet.

SMAP:

VDS SSM:

Voor elk satellietproduct is de correlatie redelijk tot goed en er wordt door
het LHM in grote lijnen voldaan aan het toetsingscriterium. De dynamiek van
het berekende bodemvocht heeft een goede correlatie met de oppervlaktebodemvochtwaarnemingen. De correlatie met het afgeleide waargenomen
wortelzonebodemvocht is redelijk. Daarnaast is de correlatie op landelijk
niveau lager dan de correlatie op regionaal niveau. Verder valt opnieuw op
dat het verschil tussen de modelruns met en zonder WOFOST minimaal is
(getallen lijken hetzelfde door afronding).
Tabel 24 bevestigt dat de correlatie lager is in lagergelegen dan in hogergelegen Nederland. Hierbij moet opgemerkt worden dat het landsdekkende
SMAP-product geen informatie levert over een deel van lagergelegen
Nederland, terwijl Figuur 29 wel degelijk een goede correlatie tussen
berekend en waargenomen bodemvocht laat zien voor de lagergelegen
gebieden in het beheergebied van HDSR.
De gebiedstypen pleistoceen en sterk hellend zijn beperkt aanwezig in het
beheergebied van HDSR. De resultaten voor de gebiedstypen voor de
VanderSat-producten zijn dus niet significant, maar geven wel een goede
indicatie van het presteren van het model voor de gebiedstypen in het
beheergebied van HDSR.
Conclusies
De gemiddelde correlatie tussen het waargenomen en berekende maandelijkse bodemvochtgehalte in het groeiseizoen voldoet aan het toetsingscriteria op basis van de oppervlaktebodemvochtwaarnemingen. De
gemiddelde correlatie voldoet net niet aan de toetsingscriteria op basis van
de satellietschattingen van wortelzonebodemvocht. Door de schaalverschillen
tussen waargenomen en gemodelleerd bodemvocht kunnen geen uitspraken
gedaan worden over de absolute verschillen tussen waargenomen en
gemodelleerd bodemvocht.
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5.4

Gewasgroei
Validatie
De gewasgroei wordt geanalyseerd aan de hand van de satellietwaarnemingen van de LAI. De LAI-berekeningen zijn beschikbaar op decadeschaal. De waarnemingen zijn naar deze tijdschaal omgezet. Ook zijn de LAIwaarnemingen en -berekeningen geschaald tussen 0 en 1. Figuur 30
illustreert het verloop van de berekende en waargenomen LAI voor drie
percelen in Nederland. Duidelijk is te zien dat de LAI toeneemt tijdens het
groeiseizoen, wat wijst op de groei van vegetatie. Ook is te zien dat in
WOFOST maaibeurten van graslanden zijn gemodelleerd, waar deze niet door
de satelliet worden waargenomen. Dat ligt waarschijnlijk aan de tekortkomingen van de satellietwaarnemingen voor gras.

Figuur 30:
Tijdseries van
berekend en
waargenomen LAI
voor drie percelen.
De LAI-waarden zijn
geschaald tussen 0
en 1.

Figuur 31 geeft de afwijking tussen het moment van optreden van de
maximale gewasomvang weer voor heel Nederland. Stedelijk gebied en
bosgebied zijn gefilterd. Over het algemeen vindt het moment van optreden
van de maximale gewasgroei in het LHM eerder op dan waargenomen. Het
verschil is groter in het noordelijk deel van Nederland. Het naar voren
schuiven van de maximale gewasgroei lijkt vooral te gelden voor graspercelen. Waarschijnlijk wordt dit beeld verstoord door het missen van
maaibeurten door de satelliet.
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Figuur 31:
De verdeling van de
afwijking tussen
berekend en
waargenomen LAI
voor heel Nederland.

Toetsing
Het toetsingscriterium geldt voor 80% van de rekencellen van het LHM.
Daarom is het 80%-percentiel van de afwijking voor heel Nederland en de
drie gebiedstypen weergegeven in Tabel 25. De afwijking in het moment van
optreden van de gewasgroei wijkt maximaal 2 maanden af voor 80% van de
rekencellen. Dat voldoet niet aan het gestelde criterium van een maand.
Tabel 25:
Het 80%-percentiel
van de afwijking
tussen berekend en
waargenomen LAI
voor heel Nederland
en de gebiedstypen.

Gebiedstype

80%-percentiel [dagen]

Heel Nederland

-61

Holoceen

-71

Pleistoceen

-61

Sterk hellend

-51

Conclusies
De afwijking in het moment van optreden van de maximale gewasomvang
voldoet niet aan de toetsingscriteria voor heel Nederland en de drie
gebiedstypen. Echter voldoet meer dan de helft van de in de analyse
meegenomen rekencellen aan de criteria. De afwijkingen lijkt met name door
graspercelen veroorzaakt te worden. Tekortkomingen van de satellietwaarnemingen (missen van maaibeurten) speelt hierin naar verwachting een
rol.
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5.5

Beregening

5.5.1

Inleiding
Voor de validatie van beregening zijn geen directe veldwaarnemingen
beschikbaar. Het is dus niet mogelijk om de beregeningshoeveelheden zoals
berekend in het LHM te toetsen. Echter kan op basis van beschikbare
gegevens uit het Landelijk Grondwater Register (LGR) wel een inschatting
gemaakt worden van het aantal actieve grondwaterputten in hoog Nederland.
Daarnaast maken de verschillende waarnemingen binnen dit project het
mogelijk om een indicatie te geven over de plausibiliteit van beregening in
het LHM. Zo zijn vlakdekkende neerslagwaarnemingen beschikbaar via het
KNMI en zijn hoge-resolutie bodemvochtgegevens beschikbaar via VanderSat
voor het beheergebied van HDSR. Door langetermijnreeksen van deze
variabelen voor zowel waarnemingen als modelresultaten te vergelijken, kan
een inschatting gemaakt worden waar het gemodelleerde vochtgehalte te
laag is. Aanname hierbij is dat op locaties met weinig neerslag het
vochtgehalte relatief laag moet zijn als er geen beregening is. Als voorbeeld
wordt deze analyse uitgevoerd voor het groeiseizoen van 2020. Tot slot zijn
er beregeningsinschattingen uit remote sensing gebruikt, afkomstig van
KnowH2O en Provincie Gelderland.

5.5.2

Resultaten inschatting actieve grondwaterputten
De volgende sectie is gebaseerd op een inschatting (educated guess) van
Teun Spek van provincie Gelderland.
Het LGR bevat veel historische data. Als voorbeeld bevat de LGR database in
totaal 7700 bronbemalingen. In 2019 waren in werkelijkheid 195
bronbemalingen actief. In 2020 is door corona en de stikstofproblematiek
minder gebouwd, dus naar verwachting ook minder bemalen.
Noord-Brabant is de enige provincie met een continue registratie van de
beregening. In 2000 heeft de provincie een actie ondernomen om de putten
in beeld te krijgen en de waterschappen hebben dat in 2013 gedaan. Er
zitten 27,000 putten in het LGR voor Noord-Brabant. Er wordt op basis van
de genoemde inventarisatie geschat dat hiervan 17,000 puntten potentiaal
bruikbaar zijn. De overige putten zijn meer dan 20 jaar oud. De basisregistratie percelen (BPR) geeft aan dat er in Noord-Brabant 190,000 hectare
landbouwgrond is. Op basis van analyses met remote sensing is ingeschat
dat 85,000 hectare van dat areaal beregend wordt. Elke put moet dan
gemiddeld 85.000/17.000 = 5 hectare van water voorzien. Dit is een
voorzichtige schatting, waarschijnlijk is dit getal hoger namelijk ongeveer 8,5
hectare per put. Het totaal beregend areaal in hoog Nederland wordt geschat
op 290,000 hectare. Op basis van eerdergenoemde inschatting (8,5ha per
put) leidt dit tot 35,000 actieve grondwaterputten. Er zijn daarnaast 210
winningslocaties van waterbedrijven en 6000 bedrijven met eigen winning.
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In totaal wordt dus ingeschat dat er momenteel 41,000 relevante grondwaterputten in werking zijn. In het LHM zijn momenteel 29,353 grondwaterputten geïmplementeerd voor beregening. Op basis van deze inschatting lijkt
in het LHM het aantal beregeningsputten uit grondwater te worden onderschat. Die onderschatting is mogelijk nog hoger indien de boeren na de droge
zomers van 2018-2020 de beregeningscapaciteit hebben vergroot.

5.5.3

Resultaten lange termijn patronen bodemvocht
Figuur 32 toont voor het beheergebied van HDSR de geschaalde waargenomen neerslag en het geschaalde waargenomen en berekende bodemvochtgehalte. Voor elke variabele is voor het groeiseizoen bepaald waar in
het gebied de betreffende variabel hoog of laag is. Dit moet als volgt
geïnterpreteerd worden: Hoge waarden van neerslag geven aan waar in het
gebied de meeste neerslag is gevallen in het groeiseizoen van 2020. Voor de
bodemvochtpanelen in Figuur 32 geldt dat hoge waarden relatief natte
gebieden aangeven. De ruimtelijke patronen in berekend vochtgehalte komen
grotendeels overeen met de patronen in waargenomen vochtgehalte én met
de patronen in waargenomen neerslag. Echter zijn er ook gebieden zichtbaar
waar het waargenomen vochtgehalte afwijkt van het berekende vochtgehalte
en waargenomen neerslag. Deze discrepantie is een mogelijke indicator van
beregening in de waargenomen gegevens die niet meegenomen wordt in het
LHM.
Echter moet ook rekening gehouden worden met gebiedseigenschappen. Zo
is het westelijk deel van het beheergebied lager gelegen dan het oostelijk
deel, waardoor dit deel van nature natter is. De panelen in Figuur 32 geven
dit ook weer. Een mogelijke locatie waarbij er te veel beregening plaatsvindt
in het LHM is in het noordoosten van het beheergebied. Het geschaalde
berekende vochtgehalte is hier hoger dan het geschaalde waargenomen
vochtgehalte.
Deze analyse biedt aanknopingspunten om locaties in het LHM te identificeren waar mogelijk de beregening niet goed geschematiseerd is. Echter
zijn voor een landsdekkende analyse bodemvochtwaarnemingen op landsdekkende schaal nodig. Bovendien moeten deze waarnemingen informatie
bieden op perceelsniveau. Binnen deze validatiestudie waren deze gegevens
niet beschikbaar.
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Figuur 32:
Schaling van
neerslag en
bodemvocht voor
langdurige perioden.

5.5.4

Schattingen uit remote sensing
Het detecteren van beregening (-volumes) uit remote sensing biedt mogelijk
nieuwe datasets die gebruikt kunnen worden voor validatiedoeleinden. Op
basis van een gesprek met Waterschap Drents Overijsselse Delta blijkt dat
validatie van dergelijke satellietproducten nog lastig is, gezien er validatiedata uit het veld ontbreekt. Dit sluit aan bij eerdergenoemd aspect; voor
validatie van beregening in het LHM ontbreken validatiegegevens uit het veld.
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Een beregeningsproduct uit remote sensing wordt geleverd door KnowH2O.
Zij hebben in samenwerking met Provincie Gelderland en in combinatie met
kengetallen beregeningsvolumes ingeschat voor verschillende gewassen. Op
regionale schaal leidt dit tot de resultaten weergegeven in Tabel 26.
Beregeningsvolume [miljoen m3]

Tabel 26:
Beregeningsvolumes
van het LHM en uit
remote sensingschattingen.

LHM 4.1

Schatting remote

Verschil

sensing
KnowH2O en
Provincie
Gelderland
Noord-Brabant

118.5

117.6

1%

Vallei & Veluwe

14.5

17.0

-15%

Drents

16.3

19.6

-17%

Rijn en IJssel

28.6

33.3

-14%

Vechtstromen

18.1

33.1

-45%

Limburg

72.7

43.3

68%

Overijsselse Delta

De schattingen komen voor Noord-Brabant goed overeen met de beregeningsvolumes van het LHM. Voor Vallei & Veluwe, Drents Overijsselse Delta,
Rijn en IJssel en Vechtstromen laat het LHM een onderschatting van de
beregening zien. Voor Waterschap Limburg laat het LHM een overschatting
van de beregening zien.
Er zitten wel een aantal kanttekeningen bij de resultaten. De volumes uit
remote sensing zijn namelijk gebaseerd op vaste beregeningshoeveelheden
voor gewassen, die in werkelijkheid af kunnen wijken door keuzes van
boeren.

5.5.5

Conclusies
Het aantal grondwatermeetputten geschematiseerd in het LHM lijkt een
onderschatting te zijn van het actuele aantal actieve putten. Ook blijkt uit
een vergelijking met beregeningsschattingen uit remote sensing dat de
beregening van het LHM regionaal kan afwijken van de waarnemingen.
Echter zullen veldmetingen van beregeningsvolumes nodig zijn voor een
toetsing.
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5.6

Oppervlaktewater

5.6.1

Validatie en toetsing voor waterbalansgebieden
Inleiding
Voor de volgende boezemgebieden waren voldoende meetgegevens
beschikbaar om waterbalansen op te kunnen stellen:
•

Wetterskip Fryslân

•

Noorderzijlvest

•

Zuiderzeeland (de Noordoostpolder en de Flevopolder)

Dit is voor de validatie van het LHM waardevol, omdat uit die waterbalans de
netto watervraag en het netto wateroverschot kan worden bepaald.
Eventuele fouten in de schematisatie van het LHM zoals verdeelsleutels van
af- en aanvoer over de verschillende gemalen en/of afwijkende doorspoelhoeveelheden kunnen dat beeld niet verstoren. De netto
watervraag/overschot op basis van de waterbalans geeft dus een goed beeld
van de nauwkeurigheid waarmee de hydrologische processen in het gebied
door het LHM worden benaderd.
Validatie
In Figuur 33 is ter illustratie het validatieresultaat voor een gemiddeld en een
droog jaar weergegeven voor de waterbalans van de boezem van Fryslân.
Hierin is te zien is dat de timing en de dynamiek van het systeem goed tot
zeer goed gesimuleerd wordt door het LHM. Voor de andere gebieden is het
beeld vergelijkbaar.
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Figuur 33:
Overzicht
balansgebied
Wetterskip
Fryslân.

Balansgebied Wetterskip Fryslân

Gemiddeld jaar

Droog jaar

Toetsing
In Tabel 27 zijn de resultaten opgenomen voor de balansgebieden. De
beschikbare scores van de balansgebieden van de validatie van het NHI 3.0
en het NHI 2.2 zijn ter vergelijk toegevoegd. We zien in de tabel het
volgende:
•

De gebieden waarvoor de waterbalans kon worden opgesteld voldoen
aan de toetsingscriteria.

•

Voor alle beschouwde gebieden is de cumulatieve afwijking geringer
dan in voorgaande versies van het LHM. De kwaliteit van het LHM is
dus op dit punt verbeterd in de afgelopen jaren.

•

Een grote verbetering is te zien voor de Noordoostpolder. Bij de
validatie van het NHI 3.0 wordt gesproken over onbetrouwbare
metingen voor dit gebied. Voor de huidige validatieperiode lijkt daar
geen sprake van te zijn.

•

In droge jaren zijn de absolute afwijkingen op jaarbasis wat groter
dan in meer gemiddelde jaren. De NSE-scores (die meer een maat
voor het patroon in de tijd zijn) zijn daarentegen wat hoger.
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Cumulatieve jaarafwijking (%)

Tabel 27:
Toetsingsscores
balansgebieden.

Periode

2011-

2018-

2011-

Meetlocatie

2017

2020

2020

Noorderzijlvest

2

9.0

21

8

11

9

2

9

6

9

10

9

Wetterskip
Fryslân
Netto afvoer
Flevopolder
Netto afvoer
Noordoostpolder

NSE-score

NHI

NHI

3.0

2.2

20

23

5

18

NHI

NHI

3.0

2.2

2011-

2018- 2011-

2017

2020

2020

0.46*

0.90

0.57

0.87

0.90

0.88 0.83

0.61

0.80

0.71

0.82

0.88

0.84 -1.35 -1.35

0.89

Cumulatieve Jaarafwijking: groen voldoet, rood voldoet niet.
NSE-score: groen voldoet aan NSE>0.5, oranje voldoet aan NSE>0.2 en rood voldoet niet.

5.6.2

Validatie en toetsing van aanvoeren op individuele meetlocaties
Validatie
Van een groot aantal locaties in Nederland zijn gegevens van de aanvoer van
water aangeleverd die vergeleken konden worden met modelresultaten. Deze
validatieresultaten worden in detail beschreven in deelrapport 4 Oppervlaktewater en daarnaast zijn alle validatieresultaten met werkmemo’s en voor alle
locaties in figuren beschikbaar gesteld. In deze rapportage wordt volstaan
met een illustratie van enkele validatieresultaten voor een aantal locaties die
voor de waterverdeling in Nederland belangrijk zijn.
•

Doorvoer van water van Fryslân naar Groningen bij Gaarkeuken
(Figuur 34). Het patroon wordt redelijk goed gepresenteerd door het
LHM evenals het totale doorgevoerde volume in een droog jaar.

•

Aanvoer van water naar het Twentekanaal bij Eefde (Figuur 35). De
aanvoer bij Eefde naar de Twentekanalen wordt door het LHM
overschat.

•

Aanvoer van water via gemaal Gouda (Figuur 36). In een droog jaar
wordt het inlaatpatroon door het LHM redelijk goed benaderd, maar
het ingelaten volume onderschat.

•

Activeren KWA. Niet weergeven in de figuren, maar in de validatie is
gebleken dat in 2018 de aanvoer van water uit de Nederrijn/Lek via
de Klimaatbestendige Wateraanvoervoorziening (KWA) wordt
onderschat door het LHM. De waarschijnlijke oorzaak daarvoor is dat
in dat jaar met alle macht water werd ingelaten, meer dan is
geschematiseerd in het LHM (afwijkend beheer)
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Figuur 34:
Validatie
doorvoer
Gaarkeuken.

Doorvoer bij Gaarkeuken
Gemiddeld jaar

Droog jaar
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Figuur 35:
Validatie
aanvoer Eefde.

Aanvoer Eefde

Gemiddeld jaar

Droog jaar
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Figuur 36:
Validatie aanvoer
Gemaal Gouda.

Aanvoer Gemaal Gouda
Gemiddeld jaar

Droog jaar
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Toetsing
In Tabel 28 en Tabel 29 is de samenvatting van de resultaten te zien van de
aanvoervergelijkingen tijdens het zomerhalfjaar. Hieruit blijkt dat het LHM
niet voldoet aan de toetsingscriteria voor de aanvoer van water op
individuele locaties.
Criteria
Tabel 28:
Samenvatting
resultaten
aanvoeren > 5m3/s
Zomerhalfjaar.

Aanvoeren >
0.5 m3/s

Score (percentage
dat voldoet)
2011 2018 2011
t/m
t/m
t/m
2017 2020 2020

Toetsingsregel

Minimaal
percentage
dat moet
voldoen aan
toetsingsregel

NSE > 0.2

80%

5

35

10

NSE > 0.5

60%

5

20

5

Afwijking
cumulatieve
jaarafwijking <
25%

80%
10

15

15

NSE-score: groen voldoet, rood voldoet niet,
Cumulatieve Jaarafwijking: groen voldoet, rood voldoet niet.

Criteria
Tabel 29
Samenvatting
resultaten
aanvoeren < 5m3/s
zomerhalfjaar

Aanvoeren <
0.5 m3/s

Score (percentage
dat voldoet)
2011 2018 2011
t/m
t/m
t/m
2017 2020 2020

Toetsingsregel

Minimaal
percentage
dat moet
voldoen aan
toetsingsregel

NSE > 0.2

80%

16.7

33.3

16.7

NSE > 0.5

60%

0

16.7

0

Afwijking
cumulatieve
jaarafwijking <
50%

80%
50

66.7

50

NSE-score: groen voldoet, rood voldoet niet.
Cumulatieve Jaarafwijking: groen voldoet, rood voldoet niet.
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5.6.3

Toetsing van afvoeren van de hoofdkranen
Tabel 31 geeft een overzicht van de toetsingsresultaten. We zien het
volgende in de tabel:
•

Voor iets meer dan de helft van de locaties wordt voldaan aan het
toetsingscriterium voor de afwijking van de afvoeren op jaarbasis. De
score op de NSE (een maat voor het patroon in de tijd) is minder
goed.

•

De afvoeren bij Driel, Lobith, Bunde (Julianakanaal) komen zeer goed
overeen met de metingen, omdat deze grotendeels bepaald worden
door de opgelegde randvoorwaarden. Genemuiden wordt daarnaast
ook erg goed berekend, wat laat zien dat de verdeelsleutels welke de
afvoer hier bepalen in het LHM goed zijn gekozen.

•

In het Amsterdam-Rijnkanaal zijn drie meetlocaties gevalideerd,
namelijk de meetlocaties ter hoogte van de Irenesluizen, Weesp en
IJmuiden. In de voorgaande validatie (validatie NHI 3.0) wordt
beschreven dat de meetreeksen bij IJmuiden niet worden vertrouwd
door RWS-NH. In Tabel 31 is te zien dat de locatie IJmuiden bij het
LHM 4.1 beter presteert dan bij NHI 3.0 en 2.2. Na navraag is het
beeld van weinig vertrouwen in de meetreeks nog steeds aanwezig,
waardoor er geen harde conclusies getrokken kunnen worden aan de
verbetering van de scores. IJmuiden is daarom niet meegenomen in
de uiteindelijke totaalscore.

In Tabel 30 is de totaalscore te zien voor de hoofdkranen. Hieruit blijkt dat
voor de hoofdkranen het LHM niet voldoet aan de toetsingscriteria.
Criteria
Tabel 30:
Samenvatting
resultaten afvoeren
hoofdkranen.

Afvoeren
hoofdkranen

Score (percentage
dat voldoet)
2011 2018 2011
t/m
t/m
t/m
2017 2020 2020

Toetsingsregel

Minimaal
percentage
dat moet
voldoen aan
toetsingsregel

NSE > 0.2

80%

64.3

64.3

64.3

NSE > 0.5

60%

50

57.1

50

Afwijking
cumulatieve
jaarafwijking <
25%

80%
64.3

64.3

64.3

NSE-score: groen voldoet, rood voldoet niet.
Cumulatieve Jaarafwijking: groen voldoet, rood voldoet niet.
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Cumulatieve jaarafwijking (%)

Tabel 31:
Toetingsscores
hoofdkranen.

Periode

NSE-score

NHI

NHI

3.0

2.2

25

31

27

5

-8

-8

2011-

2018-

2011-

Meetlocatie

2017

2020

2020

IJmuiden

23

32

Julianakanaal

4

5

Bunde
Panheel

155

Genemuiden

7

Stevinsluizen

2017

2020

2020

0.25

-0.14

0.16* -0.65 -0.38

-0.11

0.12

-0.06

3

6

0.89

0.92

0.90

5

7

6

0.26

0.71

0.36

Lorentzsluizen

29

34

30

0.19*

0.43

0.25

ARK,

21

12

18
-1.00

-0.33

-0.80

Irenesluizen
(Wijk bij

2.2

2011-

-1.00

18

NHI

3.0

2018-

155

18

NHI

2011-

-0.37 -0.37

-1.00

0.58 0.59

Duurstede)
ARK, Weesp

59

51

57

-1.00

-1.00

-1.00

Meppelerdiep

34

51

39

0.58*

0.68

0.61

IJssel, Olst

12

10

12

0.77

0.85

0.80

Eefde_Almen

44

204

98

0.64

0.82

0.70

Driel, Neder-rijn

3

17

7

0.98

0.89

0.95

Lobith

2

3

2

0.95

0.95

0.95

Zuid

21

7

17
-0.87

-0.51

-0.76

0.96

0.98

0.97

-5

Willemsvaart,

-4

0.99 0.99

Loozen
Maas, Megen

8

6

7

Cumulatieve Jaarafwijking: groen voldoet, rood voldoet niet.
NSE-score: groen voldoet aan NSE>0.5, oranje voldoet aan NSE>0.2 en rood voldoet niet.
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5.6.4

Toetsing van afvoeren van regionale locaties
Om over-compleetheid te voorkomen verwijzen we voor een beschrijving van
deze toetsingsresultaten naar deelrapport 4. De conclusie is dat het LHM 4.1
voor de regionale locaties waar afvoeren worden gemeten niet voldoet aan
het toetsingscriterium.

5.6.5

Conclusies
Individuele meetlocaties
Uit de validatie en toetsing blijkt dat het LHM 4.1 voor individuele meetlocaties veelal niet voldoet aan de toetsingscriteria voor de af- en aanvoeren.
Daarin speelt een aantal aspecten een rol:
•

In zijn algemeenheid geldt dat hoe kleiner de schaal is, hoe meer
verwacht mag worden dat een landelijk model minder nauwkeurig
wordt.

•

De meetnauwkeurigheid speelt op individuele locaties een grotere rol
dan wanneer af- en aanvoeren uit waterbalansen voor grotere
gebieden worden berekend (zie hierna).

•

Het beheer wijkt in de praktijk af van het ‘papieren’ beheer, zoals dat
in het LHM is gemodelleerd. Voorbeelden daarvan komen in deze
validatie naar voren: de KWA-regeling versus het daadwerkelijke
gevoerde beheer waarin meer water werd ingelaten, en het extra
doorspoelen van de Friese boezem in verband met de waterkwaliteit,
wat leidt tot een verhoogde inlaat vanuit het IJsselmeer. Een andere
voorbeeld van afwijkend beheer is de verdeling van af- en aanvoer
over diverse locaties in het watersysteem. In het LHM zijn daarvoor
op basis van praktijkgegevens verdeelsleutels gehanteerd, maar in de
praktijk is niet sprake van een vaste verdeelsleutel. Dergelijke
afwijkingen van het beheer leiden meteen tot falen van het LHM ten
aanzien van de toetsingscriteria op individuele locaties.

•

Waar op het oog het patroon van af- en aanvoer soms door het LHM
vrij goed wordt benaderd, pakt een beoordeling daarvan op basis van
de NSE toch negatief uit. Het blijf lastig om een goed beoordelingscriterium voor een af- of aanvoerpatroon vast te stellen.

Neerslag-afvoer en watervraag van grotere gebieden
Om bovengenoemde redenen is het interessant om te zien hoe het LHM het
neerslag-afvoergedrag van grotere gebieden op basis van de waterbalans
benadert. In zo’n benadering vervallen veel van de beoordelingsproblemen
voor de individuele locaties. Als voorbeeld: een verhoogde (afwijkende) inlaat
naar de boezem van Fryslân, die vervolgens op de Waddenzee wordt
gespuid, heeft geen invloed op het berekende en gemeten neerslagafvoerpatroon van het op de boezem afwaterende gebied en ook niet op de
netto watervraag. Evenzo heeft de verdeling van het spuien via Harlingen op
de Waddenzee of via Dokkumer Nieuwe Zijlen en Zoutkamp op het
Lauwersmeer geen invloed op het berekende neerslag-afvoergedrag en de
watervraag van het op de boezem afwaterende gebied.
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Uit de validatie en toetsing blijkt dat de af- en aanvoeren voor grotere
waterbeheergebieden als geheel, zoals die volgen uit de waterbalansen, wel
voldoen aan de gestelde criteria. Dat geeft aan dat de fysica van het
neerslag-afvoerproces en de watervraag van de beoordeelde gebieden door
het LHM goed wordt berekend. Het geeft ook aan dat met de gekozen
modelconcepten en de wijze van schematisatie en parameterisatie het LHM
goed in staat is het neerslag-afvoerproces en de watervraag te simuleren.
Dat geeft vertrouwen voor de gebieden die niet op basis van de waterbalans
konden worden gevalideerd.
Hoofdconclusie
De hoofdconclusie die we hier uit trekken is dat het LHM 4.1 goed in staat is
om op het schaalniveau van grotere waterbeheergebieden (denk aan de
schaalgrootte van boezemsystemen) het neerslag-afvoerproces en de
watervraag te bepalen. Op het niveau van individuele meetlocaties is de
nauwkeurigheid duidelijk minder, maar in die vergelijking spelen ook factoren
als meetnauwkeurigheid en afwijkend beheer een rol.

5.7

Verzilting

5.7.1

Diepe polders West-Nederland
De toetsingsresultaten voor de zoutvrachten in een aantal diepe polders in
West-Nederland (Figuur 37) van het LHM 4.1 zijn gesommeerd en vergeleken
met de toetsingsresultaten van voorgaande versies van het LHM in Tabel 32.

Tabel 32:
Toetsingsoordeel
diepe polders in
West-Nederland.
Groen: voldoet
Rood: voldoet niet.
Zoutvracht is
weergegeven in ton
per jaar.

Polder

Aantal

Refe-

NHI

NHI

Zoetzout

LHM

refe-

rentie

2.2

3.0

model

4.1

renties

zout-

(2011)

(2013)

(2020)

(2020)

113,886

34,593

58,747

49,515

balans
Haarlemmermeer

>2

34,000 –
75,800

Noordplas

1

11,600

7,194

5,079

2,871

2,234

Peilvak 9 HM

2

5,500 -

69,164

15,850

1,263

Geen

6,681

LSW

Schermerboezem

1

45,959

317,948

116,459

Wieringermeer-

1

369,127

345,040

123,032

265,509

x

121,514
222,913

1

911

5,734

1,814

x

1,794

1

1,793

12,134

8,616

x

8,902

1

1,255

4,046

2,693

x

279

37.5 %

87.5 %

50 %

57 %

polder
Polder K
Schermer
Waterland en
Oostzaan
Wieringen

LHM voldoet aan toetsingcriterium?
Resultaat
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De enige polder waar meer dan drie literatuurreferenties voor zijn, de
Haarlemmermeerpolder, voldoet voor alle NHI-/LHM-versies. De berekende
zoutvrachten voor de overige polders komen minder goed overeen met de
literatuurwaarden.
Het model LHM 4.1 scoort ongeveer iets beter dan het zoetzoutmodel (2020).
Dit komt omdat de zoutbalans voor meer polders is uitgerekend. Uit de
zoutvrachtwaarden blijkt dat het LHM 4.1 doorgaans een iets lagere
zoutvracht berekent dan het zoetzoutmodel (2020). Dit lijkt plausibel,
aangezien in het zoetzoutmodel het ondiepe zouttransport is overgeslagen.

Figuur 37:
Overzicht locatie
diepe polders.

Het NHI 3.0 scoort beter ten opzichte van de overige modelversies. De
initiële chlorideverdeling in het NHI 3.0 is na de validatie uit 2011 aangepast
op basis van kleinere doch regionale modellen, mede naar aanleiding van het
toetsingsoordeel uit 2011. Er is dus gericht modelverbetering uitgevoerd op
basis van de validatieslag uit 2011. In 2020 is een zoetzoutmodel opgezet.
Toen is een nieuw 3D-chloridebeeld gegenereerd op basis van alle beschikbare metingen in Nederland. De chlorideconcentratie in het LHM 4.1 is overgenomen uit het zoetzoutmodel. Deze chlorideverdeling is niet tussentijds
getoetst voor de zoutbalansen in de validatie, vandaar dat het validatieresultaat van LHM 4.1 niet geheel overeenkomt met het validatieresultaat
van LHM 3.0. En ondanks dat het toetsingsresultaat voor het NHI 3.0
aangeeft dat het model voldoet, zijn ook de afwijkingen tussen dit model en
de literatuurdata groot. Dit is mogelijk door de grote toegestane afwijking
van een factor 3.
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De zoutvracht in een polder wordt bepaald door de hoeveelheid water die
uittreedt door wellen dan wel diffuse kwel en de zoutconcentratie van het
water. Omdat alleen de zoutvrachten vergeleken zijn, is de oorzaak voor
verschillen moeilijker te duiden. Daarnaast is een bandbreedte voor een
toetsingsoordeel van een factor 3 nog groot. Het is de vraag of het model
inderdaad beter is geworden (om de juiste redenen) als de afwijking van een
factor 3.5 (validatie voldoet niet) naar een factor 2.5 (validatie voldoet wel)
kan worden bijgesteld. Om uitspraken te kunnen doen of het LHM 4.1
inderdaad geschikt is voor de beoogde doelen op het gebied van verzilting, is
het wenselijk om deze bandbreedte naar beneden bij te kunnen stellen.
Hiervoor zijn wel betere brondata noodzakelijk.
Voor de toekomst heeft het daarom meerwaarde als naast de zoutvrachten
ook de waterfluxen vergeleken kunnen worden en meer inzicht komt in de
zoutconcentraties. Bij voorkeur in de tijd, omdat het zoutgehalte soms sterk
kan variëren in het jaar. Dit vergt dat er betrouwbare waterbalansen of
geijkte brondata (zoals gemaalfluxen) en tijdreeksen van EC- of
chlorideconcentraties beschikbaar moeten zijn/komen.

5.7.2

Kuststrook Noord-Nederland
Toetsing aan ERT-metingen
Tabel 33 geeft een overzicht van de gemeten/ ingeschatte (ERT-meting) en
berekende (LHM) ondiepe fluxrichting en diepte tot het zoutfront. De toets is
uitgevoerd op het criterium fluxrichting, omdat deze bepalend is voor de
ontwikkeling van een zoetwaterlens. Uit de tabel blijkt dat de fluxrichting in
het model op 63% van de locaties overeenkomt met de inschatting op basis
van de ERT-meting.

Tabel 33: Validatie en toetsing LHM 4.1 aan ERT-metingen (Groen: voldoet, Rood: voldoet niet).
Nr

Locatienaam

fluxrichting LHM

Fluxrichting

Diepte tot

Diepte tot

4.1

ERT

zoutfront LHM

zoutfront

(2016)

ERT (2016)

1

Sexbierum

kwel

infiltratie

4.6 m

4.9 m

2

Den Andel

stagnant

infiltratie

5.6 m *

4.3 m

3

Kruisweg

stagnant

infiltratie

9.5 m*

6.5 m

4

Herbaijum

kwel

kwel

5m

2m

5

Koedijk Nieuwe

stagnant

alternerend

8.5 m

6m

stagnant

alternerend

4 m*

4m

Zeer lichte

kwel

5.4 m*

2.7 m

Niet goed

3.15 m

nvt

Bildtzijl
6

Langrousterwei
Oosternijkerk

7

Hantummerburen

8

Finsterwolde

kwel

9

Zeerijp

kwel

kwel

4.2 m

5.3 m

10

Fraamklap

Stagnant/kwel

Kwel, stagnant

4.4 m*

5.7 m

infiltratie/stagnant
interpreteerbaar

Middelstum

63

11

Trekweg Rottum

Stagnant/ kwel

alternerend

3.9 m*

3.9 m

12

Anjum

kwel

kwel

3.4 m

0.5 m

13

Blessum

stagnant

kwel

6 m*

2m

14

Nieuwolda

stagnant

kwel

3.0 m*

1m

15

JohannesKerkh

kwel

kwel

2.15 m

1.6 m

Woldendorp
16

Niet uitgevoerd

17

Uithuizen**

kwel

infiltratie

7.5 m*

7m

18

Voorrijp

kwel

kwel

1.8 m

1.6 m

Vrouwenparochie

Infiltratie/stagnant

infiltratie

7.5 m*

>7 m

LHM voldoet?

63 %

Sexbierum
19

*zoutfront verdiept zicht steeds meer in de tijd. **Uithuizen ligt nabij de grens van de
modelcel. De naburige modelcel komt beter overeen. Deze locatie is daarom niet
meegenomen in de toetsing.

Uit de tabel blijkt dat het LHM op meer locaties aangeeft dat de fluxrichting
ongeveer stagnant is. De diepte tot het zoutfront wordt ook berekend door
het model. Op veel locaties verdiept het zoutfront zich in de tijd. Dit wordt
weergegeven in Figuur 38 voor de locatie Blessum en is aangemerkt met ‘*’
in bovenstaande tabel. Dit geldt met name voor locaties waar sprake is van
een infiltrerende of stagnante situatie.
Figuur 38:
Diepte van het
zoutfront bij de
locatie Blessum.

Voor de locatie Herbaijum, de locatie waar Acacia Water ook een proefperceel
heeft, ziet de ontwikkeling van de zoutwaterdiepte er niet logisch uit, zie
Figuur 39. Het model geeft aan dat de locatie een kwelsituatie betreft. Toch
verdiept de zoutwaterdiepte zich in de tijd. Door Deltares is aangegeven dat
de eerste twee jaren moeten worden gezien als inregeljaren (2009 en 2010).
Van 2011 t/m 2013 is een sterk dalende trend te zien, die zich daarna
stabiliseert. Mogelijk is de dalende trend van 2011 t/m 2013 nog een effect
van het inregelen van het model en wellicht is de minder sterk dalende trend
van 2014 t/m 2019 dat ook nog. Paul van Walsum van WenR gaf aan dat het
mogelijk is dat invloed van de initiële zoutconcentratie na twee jaar inregelen
van het model nog doorwerkt. Of dat de oorzaak is, zal onderzocht moeten
worden.

64

Figuur 39:
Diepte van het
zoutfront op de
locatie Herbaijum.

Toetsing aan verziltingsrisicokaart
Het verziltingsrisico speelt op bij aanwezigheid van zout grondwater in de
ondiepe ondergrond en een netto kwelstroming gedurende het jaar. Figuur
40 geeft een overzicht weer van de kwelflux berekend met het LHM 4.1 en de
kwelfluxkaart, die op basis van een vaste stijghoogte is gemaakt door Acacia
Water.
Het valt op dat kwelflux in het LHM 4.1 op veel plekken gering is of
ontbreekt. Dit impliceert dat het risico op verzilting gering is, en hierdoor zal
met het LHM 4.1 op weinig plaatsen zoutschade berekend worden als gevolg
van zout grondwater. Ook is zichtbaar dat in een droge periode (juli 2018) de
kwelflux wel iets toeneemt, maar nog steeds beperkt blijft. Het chloridegehalte in de deklaag is in het hele weergegeven gebied hoger dan 1000
mg/l. Globaal geeft de kwelkaart uit het LHM 4.1 ter plaatse van de hoog
verziltingsgevoelige gebieden (onderste afbeelding in Figuur 40) wel een
kwelflux weer.
In Figuur 40 is een ellips weergegeven, ten noordwesten van Franeker. Dit is
een markant beeld, de kwelflux is hier lokaal het sterkst aanwezig op deze
kwelkaart, maar de kwelfluxkaart van Acacia Water geeft hier juist een
infiltratiesituatie weer. Uit diverse gegevens (ERT-metingen en overleg met
boeren) blijkt dat hier inderdaad geen verzilting van de percelen optreedt.
Uit een bespreking met Deltares blijkt dat de drainagediepte aan de
noordkant van Friesland en Groningen lokaal diep is in het model (>1,5 mmv). Daarnaast blijkt tevens dat de drainageweerstand lokaal juist hoog is.
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Figuur 40:
Overzicht van
de kwelflux
voor een aantal
verschillende
bronbestanden
en tijdsperioden
en de verzilltingsrisicokaart van
Acacia Water.

Gemiddelde kwelkaart Acacia Water o.b.v. vaste
stijghoogte

Gemiddelde kwelkaart 2012-2018 LHM 4.1
Dit gebied is tegengesteld
aan kwelkaart
Acacia Water

Kwelkaart juli 2018 LHM 4.1
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Acacia Water heeft in het verleden onderzoek gedaan naar de drainagediepte.
De resultaten hiervan geven een beeld van veel ondiepere drainage dan in
het LHM 4.1, zie Figuur 41. De verwachting is dan ook dat het aanpassen van
de drainageparameters (diepte en weerstand) een sterke verbetering van het
model zal opleveren.

Figuur 41:
Boven: diepte
drainage in cm-mv
in LHM, midden:
weerstand drainage
in dagen in LHM
(bron: NHI DATA
Portaal) en onder:
drainagediepte op
basis van enquête
(bron: Acacia
Water).

Deze analyse bestaat uit het vergelijken van twee gegenereerde databestanden, welke beide onvolkomenheden (kunnen) bevatten. De verschillen
geven aanleiding om de situatie nader te beschouwen. Een geringere
kwelflux in het model dan in werkelijkheid leidt ertoe dat het toestromen van
zout naar boven (en evt. zoutschade) zal worden onderschat. Op basis van
deze analyse wordt aangeraden om de ontwateringsniveaus, de drainageweerstand in de zoute kuststrook en de stijghoogte in het eerste
watervoerende pakket te controleren.
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Figuur 42:
invloed van
drainagediepte op
de ondiepe
(kwel)flux in een
gebied met
landbouwpercelen.

Toetsing water- en zoutbalans
De water- en zoutbalans zijn getoetst aan de toetsingscriteria en het
resultaat is weergegeven in Tabel 34. Omdat de waterbalans alleen goed
bepaald kan worden in de winterperiode als er geen inlaat is (en de afvoer
bijna geheel bestaat uit neerslag/afvoer en kwelwater), is de toetsing beperkt
tot deze periode. Figuur 43 en Figuur 44 geven de waterbalans en zoutbalans
voor de twee polders weer.
Tabel 34:
Toetsingsscore
polders
Negenboerenpolder
en Bildtpollenpolder
Groen: voldoet
Rood: voldoet niet.

Negenboerenpolder

hoeveelheid water

chlorideconcentratie

[m3/maand]

[mg/l]

264127

1555

Meting jan+feb
Model jan+feb
Bildtpollenpolder

280494

724

hoeveelheid water

chlorideconcentratie

[m3/maand]

[mg/l]

Meting jan+feb

267911

490

Model jan+feb

432520

1122

50%

0%

LHM voldoet aan toetsingcriterium?
2 polders samen beschouwd

Negenboerenpolder
De afvoer in de winter komt goed overeen tussen de opgestelde waterbalans
en de modelresultaten. Het model berekent een iets te lage concentratie voor
het water dat afgevoerd wordt in de winter voor deze polder. Dit kan te
maken hebben met de initiële zoutconcentratie of diepte daarvan of het kan
te maken hebben in een gering verschil in het aandeel (zoute) kwelwater in
de afvoer.
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Figuur 43:
Water- en
zoutbalans
Negenboerenpolder,
2012 – 2016.

Bildtpollenpolder
De afvoer wordt in de winter te hoog berekend door het model alsmede de
zoutconcentratie. Een mogelijke verklaring is dat het model in deze polder
een iets te hoge kwelflux heeft berekend. De metingen van het waterschap in
deze polder geven aan dat de chlorideconcentratie in februari 2019 varieerde
tussen 150 mg/l en 980 mg/l en gemiddeld 390 mg/l bedroeg. Dit bevestigt
de geconstateerde waarden in de opgestelde water- en zoutbalans.
Figuur 44:
Water- en
zoutbalans
Bildtpollenpolder,
2012 – 2016.
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5.7.3

Schouwen-Duiveland
Temporele water- en zoutbalans op polderniveau
Figuur 45 geeft de locaties van de twee afvoerregio’s op Schouwen-Duiveland
weer en Figuur 46 en Figuur 47 geven een afbeelding weer van de water- en
zoutbalans in de periode 2012 t/m 2019 voor de twee afvoerregio’s.

Figuur 45:
Locatie van de twee
afvoergebieden: 1:
Dreischor (roze) en
2: Duiveland –
Oosterland (licht
blauw).

1
2

Figuur 46:
Water- en
zoutbalans van 2012
t/m 2019 voor de
afvoerregio
Dreischor.
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Figuur 47:
Water- en
zoutbalans van 2012
t/m 2019 voor de
afvoerregio
Duiveland –
Oosterland.

De water- en zoutbalans zijn getoetst aan de toetsingscriteria en het
resultaat is weergegeven in Tabel 35.
Uit de tabel blijkt dat de waterbalansen goed voldoen. Voor de polder
Dreischor wordt alleen de gemiddelde uitmaling in de zomerperiode iets
overschat door het model. Mogelijk is een verklaring dat in de zomer het
gemaal minder wordt ingezet om zo water vast te houden in de polders.
De zoutbalans in polder Duiveland–Oosterland geeft aan dat de zoutbelasting
met ongeveer een factor 0,5 onderschat wordt. Door de zoutbalans samen
met de waterbalans te beschouwen is aannemelijk dat het ondiepe
zoutgehalte in de percelen naar verwachting te laag is ingevoerd of berekend
wordt door het TRANSOL-model.
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Tabel 35:
Toetsing
afvoergebieden
Dreischor en
Duiveland –
Oosterland
Groen: voldoet
Rood: voldoet niet.

Dreischor

hoeveelheid water

chlorideconcentratie

[m3/maand]

[mg/l]

Meting gemiddeld 2012 - 2019

460,667

3,359

Model gemiddeld 2012 - 2019

579,592

3,313

Meting jan+feb

978,394

1,368

1,150,456

2,082

62,262

3,848

116,741

3,922

hoeveelheid water

chlorideconcentratie

[m3/maand]

[mg/l]

Meting gemiddeld 2012 - 2019

856,504

5,144

Model gemiddeld 2012 - 2019

884,331

2,177

Meting jan+feb

1,754,000

2,460

Model jan+feb

Model jan+feb
Meting jun + jul
Model jun + jul
Duiveland - Oosterland

1,803,640

1,224

Meting jun + jul

159,408

6,971

Model jun + jul

162,077

2,966

83%

33%

LHM voldoet aan toetsingcriterium?
2 afvoerregio’s samen
beschouwd

Ruimtelijk chloridebeeld in zomer en winter
Figuur 49 t/m Figuur 52 geven een afbeelding weer van de berekende en
gemeten chlorideconcentratie op Schouwen in de winter van 2020 en zomer
van 2019. In de afbeeldingen zijn tevens de percelen weergegeven waar
interviews met boeren hebben plaatsgevonden. De witte contouren van
percelen betreffen percelen waar de boeren hebben aangegeven dat in de
zomermaanden zoutschade optreedt. Dit wordt vaak ondersteund door ECmetingen in de drainagebuizen (indien uitgevoerd), die aangeven dat het
water zout is. Het daadwerkelijk meten aan de chlorideconcentratie in de
wortelzone is lastig. Daarom zijn deze gegevens gebruikt.
Figuur 48 geeft een overzicht weer van de chlorideconcentratie in de deklaag
en de gemiddelde polderpeilen. In het midden loopt in Noord-Zuid richting
een kreekrug. Dit gebied ligt hoger dan zijn omgeving en het heeft ook
relatief hogere polderpeilen. Het water infiltreert hier lokaal, waardoor de
ondergrond tot grotere diepte zoet is. Aan de noordkant van de kreekrug is
het oppervlaktewater zout. Ten westen en oosten van de kreekrug is het
oppervlaktewater zout.
Uit de interviews zijn de volgende gebiedskenmerken teruggekoppeld, welke
geverifieerd kunnen worden in de modeloutput. In Figuur 48 zijn de
volgnummers weergegeven op de kaart om de locatie aan te duiden.
1. Hier is de zoetwaterlens in de winter erg dun, in mei is deze meestal al
opgelost. De EC-waarde in de drainagebuizen komt niet onder de 2
mS/cm en in de zomer is deze tussen de 10 en 17 mS/cm;
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2. In de winter (nov 2020) is de EC in de drainagebuizen 10 mS/cm. De
boer geeft aan dat er zout in de wortelzone aanwezig is. Opgemerkt
wordt dat de drainage hier lokaal dieper ligt.
3. Het perceel is zoet, maar de sloten zijn zout.
4. Hier is het perceel en de sloten zout.
5. Deze percelen zitten precies tussen het gebied met het zoetere en het
zoutere oppervlaktewatersysteem in. De waterlopen vallen in de zomer
regelmatig droog.
6. Midden in deze polder ligt het maaiveld hoger. Hier treedt zoet water uit
en komen wel zoetwaterlenzen voor. De kleinere waterlopen vallen in de
loop van de zomer vaak droog. De hoofdwatergangen zijn overwegend
zout. Reden hiervoor is kwel, zowel van verder weg langs de dijk tot
lokale kwelplekken.
7. Middenin in polder Dreischor, op de hogere delen, is het lokaal zoet. Aan
de randen en in de lagere delen van de polder is wel een zoute kwel
aanwezig. Opvallend is dat in de wintermaanden de waarden van het
zoutgehalte in sommige waterlopen hoger zijn dan in de zomer (met een
hoog zomerpeil). Blijkbaar is in deze polder het oppervlaktewaterpeil
lokaal sterk van invloed op de kwel.

Figuur 48:
Boven: initiële
chlorideconcentratie
deklaag [mg/l] en
onder: overzicht
gemiddelde
polderpeilen op
Schouwen-Duiveland
[m +NAP] met de
locaties van de
percelen van enkele
geïnterviewde
boeren (wit:
zoutschade, groen:
zoetwaterlens
aanwezig). De rode
nummers worden in
de tekst op de
voorgaande pagina
toegelicht.
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De resultaten van het LHM 4.1 voor een winter- en zomersituatie worden
weergegeven in Figuur 49 t/m Figuur 52.
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Figuur 49:
Winter 2020
Berekende gemiddelde
chlorideconcentratie [mg/l] per
LSW-unit in februari 2020 met
daarbij de puntmetingen
(chloride mg/l) in dezelfde
periode en de contouren van de
percelen waar verzilting
optreedt (wit) en geen
verzilting in de zomer (groen).

Figuur 50:
Winter 2020
Berekende gemiddelde
chlorideconcentratie [mg/l] in
de wortelzone in februari 2020
met daarbij de puntmetingen
(chloride mg/l) in dezelfde
periode en de contouren van de
percelen waar verzilting
optreedt (wit) en geen
verzilting in de zomer (groen).

2

Figuur 51:
Zomer 2019
Berekende gemiddelde
chlorideconcentratie [mg/l] per
LSW-unit in juli 2019 met
daarbij de puntmetingen
(chloride mg/l) in dezelfde
periode en de contouren van de
percelen waar verzilting
optreedt (wit) en geen
verzilting in de zomer (groen).

Figuur 52:
Zomer 2019
Berekende gemiddelde
chlorideconcentratie [mg/l] in
de wortelzone in juli 2019 met
daarbij de puntmetingen
(chloride mg/l) in dezelfde
periode en de contouren van de
percelen waar verzilting
optreedt (wit) en geen
verzilting in de zomer (groen).
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De berekende chlorideconcentraties per LSW komen qua orde grootte
overeen met de gemeten chlorideconcentraties in de haarvaten van het
oppervlaktewatersysteem. Ook komen ze overeen met de terugkoppeling uit
de interviews met de boeren. Daarnaast is goed zichtbaar dat de
zoutconcentraties in het oppervlaktewatersysteem in de zomer oplopen ten
opzichte van de winter.
De berekende chlorideconcentraties in de wortelzone komen niet overeen
met het beeld van de metingen en interviews. In droge perioden blijft het
water in de wortelzone zoet in het LHM. Dit is tevens geverifieerd voor de
eerste weken van juli in 2018 (een bekend zeer droog moment). Ook dan
wordt er nagenoeg geen verhoging van het zoutgehalte in de wortelzone
berekend op Schouwen-Duiveland.
In overleg met de WenR (Paul van Walsum) is geconstateerd dat de
doorstroomde diepte (dqsat) diep is (13 m) in de invoergegevens van het
TRANSOL-model in een groot deel van Zeeland. Dit betekent dat het zout
vanaf grote diepte kan uitstromen naar drainagemiddelen. Wellicht dat dat
(mede) van invloed is op het toestromen van zout naar de wortelzone. Figuur
53 geeft de zoutconcentratie in de wortelzone weer voor 15 juli in 2018 en
een kaart van dqsat. Het voorkomen van een hoge waarde in dqsat lijkt te
maken te hebben met het voorkomen van het bodemtype zeekleigrond en
treedt dus op meerdere plekken in Nederland op. Het lijkt logischer om de
doorstroomde diepte bij deze gronden aan te passen naar de diepte van de
overgang tussen gerijpte en ongerijpte klei. Maar mogelijk spelen ook andere
oorzaken een rol. Het toestromen van zout water richting de wortelzone,
berekend met TRANSOL, dient daarom nader onderzocht te worden.
Het zoutgehalte in de wortelzone wordt gebruikt in de postprocessingtool
AGRIMACO (bron: Deltares), dat de zoutschade voorspelt.
Figuur 53:
Links: kaart van de
zoutconcentratie in
de wortelzone op 15
juli 2018 en rechts:
kaart van de invoerparameter
doorstroomde diepte
(dqsat).
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5.7.4

Conclusies
Het LHM 4.1 is in drie gebieden getoetst op het aspect van interne verzilting.
Dit is een uitgebreidere toetsing dan die in 2013 voor NHI 3.0 is uitgevoerd.
De conclusie is voor alle drie de gebieden dat het LHM 4.1 niet voldoet aan de
gestelde toetsingscriteria, zie Tabel 36. De meeste toetsingen zijn uitgevoerd
op basis van zoutvrachtbalansvergelijkingen. De zoutvrachten waarmee het
LHM vergeleken is, betreffen resultaten van (regionale) waterbalansmodellen
(soms van enige tijd terug), en zijn dus geen harde brondata. Bij toets 3
moet opgemerkt worden dat de interpretatie van de ERT-meting een andere
schaal betreft (perceelschaal) dan de modelschaal van het LHM (250 m bij
250 m). Het toetsen van verzilting op basis van harde brondata is lastig,
omdat er weinig (betrouwbare) metingen beschikbaar zijn. Dit pleit voor het
beschikbaar maken van een betere validatieset (zie aanbevelingen). Ondanks
dat de validatie voor verzilting minder hard is, geeft de validatie wel
handvatten voor verbetering.

Tabel 36:
Samenvatting
toetsing LHM 4.1
interne verzilting;
Groen: voldoet
Rood: voldoet niet.

Toets

Regio

Toetsing

Percentage dat
voldoet

1

West-Nederland

80 % van de diepe

57%

polders voldoen
voor de zoutbalans
2

Noord-Nederland

80 % van de

0%

polders voldoen
voor de zoutbalans
3

Noord-Nederland

Bij 80 % van de

63%

locaties voldoet de
fluxrichting
4

Schouwen-

80 % van de

Duiveland

polders voldoen

33%

voor de zoutbalans
De eerdere validaties (2011, 2013 en 2020) zijn alleen uitgevoerd voor de
diepe polders in West-Nederland. Het resultaat van deze validatie (2021) is
beter dan het toetsingsresultaat in 2011 (namelijk 37%) en 2020 (50%). Na
de toetsing in 2011 zijn juist bij de diepe polders aanpassingen gedaan aan
de chlorideconcentratie, waardoor het toetsingsresultaat in 2013 hoger was
(87.5%) dan nu het geval is en wel voldeed. In 2020 is gestart met een
nieuwe chlorideverdeling in het LHM.
Voor de toetsing in West-Nederland wordt voor de meeste polders een
toegestane afwijking van een factor 3 aangehouden. Dit is mede bepaald
vanwege de beschikbare brondata. Het is de vraag of het model inderdaad
beter is geworden (om de juiste redenen) als de afwijking van een factor 3.5
(validatie voldoet niet) naar een factor 2.5 (validatie voldoet wel) kan worden
bijgesteld. Om uitspraken te kunnen doen of het LHM 4.1 inderdaad geschikt
is voor de beoogde doelen op het gebied van verzilting is het wenselijk om
deze factor naar beneden bij te stellen. Hiervoor zijn wel betere brondata
noodzakelijk (zie aanbevelingen).
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In deze validatie zijn voor vier gebieden tijdsafhankelijke water- en
zoutbalansen getoetst. Voor deze balansen is een afwijking van een factor
0.5 toegestaan (gemiddeld in de winter- en de zomermaanden). Voor de
regio Schouwen-Duiveland (een regio die relatief betrouwbaar is
geschematiseerd in het LHM, vanwege de hoge dichtheid aan brondata) blijkt
dat het LHM de zoutconcentratie die uitstroomt naar het
oppervlaktewatersysteem gemiddeld over het jaar en in de zomermaanden
(hoge zoutgehalten) betrouwbaar kan simuleren.

5.7.5

Aanbevelingen
Uit de conclusies volgen de volgende aanbevelingen:
1. Nagaan modellering van zouttransport naar wortelzone in TRANSOL
en aanpassen van de inputfile ‘dqsat’;
2. Verbetering oppervlaktewater- en drainagesystemen in de kustzone
van Noord-Nederland;
3. Het beschikbaar maken van een betere validatieset, namelijk
tijdsafhankelijke water- en zoutbalansen om het LHM en regionale
modellen te toetsen.
Voor een verder toelichting hierop wordt verwezen naar het deelrapport 4
Verzilting.
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6

Foutdetectie met
machine-learning

6.1.1

Aanpak
Het LHM is gebaseerd op een breed scala aan modelinvoergegevens. Het
beoordelen van de nauwkeurigheid van deze modelinvoer is complex, gezien
gevonden afwijkingen in modelresultaten kunnen samenhangen met fouten in
meerdere modelinvoergegevens. Deze complexiteit kan mogelijk vereenvoudigd worden door het toepassen van een machine-learningtechniek die
bekend staat als de self-organising map.
Een self-organising map (SOM) is een machine-learningtechniek gebaseerd
op een artificieel neuraal netwerk om van hoog-dimensionele problemen (of
data) een laag-dimensionale representatie te maken. De techniek kan
bijvoorbeeld toegepast worden op de gevonden afwijking in GHG in deze
validatie. Voor elke rekencel waarvoor deze afwijking bepaald is, kan de
modelinvoer afgeleid worden, zie Figuur 54. De SOM zal vervolgens de
afwijking in GHG voor alle rekenpunten aggregeren tot clusters met
soortgelijk gedrag en vervolgens koppelen aan modelinvoer. De gevonden
clusters leiden mogelijk tot inzicht in fouten in het LHM. Een gevonden cluster
met grote afwijkingen kan immers gekoppeld worden aan modelinvoer, wat
vervolgens een goed startpunt vormt om de oorzaak van de afwijkingen te
bepalen.

Figuur 54:
Overzicht van invoer
voor de selforganising map:
modelinvoer en
afwijking in GHG
voor holoceen
Nederland.
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6.1.2

Resultaten
Figuur 55 toont een self-organising map voor de afwijking in GHG voor
holoceen Nederland gebaseerd op de invoergegevens weergegeven in Figuur
54. Soortgelijke kleuren representeren clusters (modelcellen met hetzelfde
gedrag). Zichtbaar is een cluster in de rechteronderhoek. Dit cluster kan
geselecteerd worden en wordt vervolgens gekoppeld aan modelinvoer, zie
Figuur 56. Het blijkt dat in dit cluster modecellen bevinden waar de GHG
wordt overschat door het LHM. Zichtbaar in dit figuur is dat voor dit cluster
(waarin het modelgedrag vergelijkbaar is), de afwijking in GHG terug te
leiden is tot het landgebruik naaldbos. Ook is de geografische locatie van de
betreffende rekenpunten zichtbaar gemaakt.

Figuur 55:
Self-organising map
voor holoceen
Nederland voor de
afwijking in GHG.
Het zwarte kader
geeft een cluster
weer. De kleuren in
het figuur
beschrijven de
afwijking tussen
gevonden clusters.
Verschillende
kleuren geven
verschillende
clusters weer. De
legenda geeft de
afwijking in GHG
weer in meters.
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Figuur 56:
Selectie van
afwijkend cluster in
self-organising map
voor holoceen
Nederland voor de
afwijking in GHG.
De horizontale as
geeft aan hoe vaak
de betreffende
landsklasse
voorkomt in de
modelcellen gebruikt
voor de validatie van
de verzadigde zone.

Deze rekenpunten vormen dus een cluster waarin een vergelijkbare afwijking
in GHG terug te leiden is tot specifieke parameterwaarden. Deze bevinding
biedt handvatten om de oorzaak van de afwijking in GHG op deze locaties
verder uit te zoeken.
Een tweede voorbeeld is zichtbaar in Figuur 57. Dit figuur toont een selforganising map voor de afwijking in GLG voor pleistoceen Nederland.
Opnieuw zijn meerdere clusters te zien. Figuur 58 toont hoe het cluster
rechtsboven teruggeleid kan worden naar modelparameters en hoe de
rekencellen geografisch gepositioneerd zijn. Dit cluster bevat modelcellen
waar de GLG overschat wordt door het LHM. Wat opvalt is dat deze afwijking
in GLG voornamelijk te koppelen is aan landgebruikstypes als aardappelen,
fruitkwekerijen en mais. Daarnaast valt het op dat een van deze rekenpunten
geschematiseerd is als duinvegetatie, terwijl dit niet logisch is volgens de
geografische positie van de rekenpunten. Opnieuw biedt een dergelijke
analyse handvatten om de oorzaak van de afwijking in GLG verder uit te
zoeken.
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Figuur 57:
Self-organising map
voor pleistoceen
Nederland voor de
afwijking in GLG.
Het zwarte kader
geeft een cluster
weer. Verschillende
kleuren geven
verschillende
clusters weer. Een
specifieke kleur
heeft niet een
specifieke betekenis,
waardoor geen
legenda bijgevoegd
is. De legenda geeft
de afwijking in GLG
weer in meters.

Figuur 58:
Selectie van
afwijkend cluster in
self-organising map
voor pleistoceen
Nederland voor de
afwijking in GLG. De
horizontale as geeft
aan hoe vaak de
betreffende
landsklasse
voorkomt in de
modelcellen gebruikt
voor de validatie van
de verzadigde zone.
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6.1.3

Conclusies
Het toepassen van de machine-learningtechniek self-organising map helpt
om inzicht te bieden in de relatie tussen afwijkingen in modelresultaten en
modelinvoer. Dit hoofdstuk toont aan dat met machine-learning fouten
gevonden kunnen worden die in de validatie zelf niet gevonden zijn. Deze
inzichten bieden handvatten om de oorzaak van de afwijkingen verder uit te
zoeken.
Door alle clusters met afwijkend modelgedrag te analyseren, kan op
landsdekkende schaal een foutdetectie toegepast worden. Zo kan op
landsdekkende schalen patronen in afwijkend modelgedrag gedetecteerd
worden die met traditionele validatietechnieken niet snel opvallen. Daarnaast
biedt de machine-learningtechniek aanknopingspunten om de relatie tussen
modelafwijkingen van verschillende modellen (bijvoorbeeld MetaSWAP en
MODFLOW) te duiden. Hoewel dit laatste aspect niet is uitgevoerd in deze
studie, wordt het aangeraden om in een vervolgstudie verder in te gaan op
het gebruik van self-organising maps voor foutdetectie van gekoppelde
modelinstrumenten.
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7

Conclusies

7.1

Toetsingsresultaat LHM 4.1
Het LHM voldoet als volgt aan de toetsingscriteria:
Grondwater:
•

Wel aan het criterium voor de gemiddelde afwijking in de GxG’s en
stijghoogten.

•

Niet aan het 80%-criterium voor het toegestane aantal locaties met
een maximale toegestane afwijking in de GxG’s en stijghoogten.

•

Niet aan het criterium voor de dynamiek en het recessieverloop van
het freatisch grondwater.

Verdamping:
•

Wel voor locaties met grondmetingen. Uitzondering hierop zijn de
maandsommen voor meetpunten Cabauw en Hupsel, hieraan voldoet
het LHM niet.

•

Wel voor grotere waterbalansgebieden.

•

In vergelijking met satellietwaarnemingen wel voor droge jaren op
regionale schaal, maar niet voor gemiddelde jaren en gemiddeld voor
Nederland.

Bodemvocht:
•

Wel

Gewasgroei:
•

niet, maar dat kan ook een gevolg zijn van de nauwkeurigheid van de
satellietwaarnemingen van de groei van gras.

Beregening:
•

kon niet getoetst worden bij gebrek aan gegevens.

Af- en aanvoeren in het oppervlaktewater:
•

wel voor grotere gebieden waarvan de waterbalans kon worden
opgesteld,

•

wel voor ongeveer de helft van de locaties in het hoofdwatersysteem
waar afvoeren worden gemeten

•

niet voor locaties in de regionale watersystemen waar afvoeren
worden gemeten

•

niet voor locaties waar aanvoeren worden gemeten.

Verzilting in het oppervlaktewater:
•

niet.
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7.2

Samenhang tussen modelresultaten
Hoewel het LHM uit een aantal deelmodellen bestaat, werken al deze
deelmodellen samen tijdens berekeningen. Er is n.a.v. de validatie een sessie
met Deltares en WenR georganiseerd om de resultaten en samenhang te
bespreken. Uit deze sessie blijkt inderdaad dat het resultaat van elke
deelrapportage in de context van de andere deelrapportages geanalyseerd
moet worden. Een goed voorbeeld is de relatie tussen het recessieverloop en
de werkelijke verdamping in pleistoceen Nederland. Figuur 13 en Figuur 23
laten een duidelijk vergelijkbaar beeld zien. Bij het verbeteren van het
recessieverloop in pleistoceen moet dus zowel naar MODFLOW als MetaSWAP
en de koppeling tussen deze modellen gekeken worden. Een dergelijke
exercitie vraagt een kritische analyse van modelinvoer, modelinstellingen en
modeluitvoer. De resultaten van deze validatie bieden meerdere handvatten
om een dergelijke analyse uit te voeren en wordt dan ook aangeraden.

7.3

Het LHM 4.1 ten opzichte van eerdere versies
Het LHM 4.1 presteert globaal hetzelfde als eerdere modelversies van de
afgelopen 10 jaar. De versie van het LHM 4.1 met de koppeling met WOFOST
presteert vergelijkbaar met de versie zonder WOFOST. Bij de modelvariant
zonder WOFOST is de dynamische gewasmodellering vervangen door
langjarige gemiddelde waarden van de gewasgerelateerde parameters uit
WOFOST. WOFOST wordt ook toegepast in de Waterwijzer Landbouw. Het
gebruik van de LHM-variant met WOFOST zorgt zo voor consistentie binnen
NHI en leidt tot reductie van kosten in beheer en onderhoud.

7.4

Aangrijpingspunten voor verbetering van het model
•

De validatie van het recessieverloop van het freatisch grondwater
maakt duidelijk dat in de pleistocene gebieden extra aandacht is
vereist voor de grondwateraanvulling en de werking van MetaSWAP
in het LHM. Mogelijke verklaringen zijn de verdamping in een droog
jaar in pleistoceen Nederland door het LHM te laag wordt berekend
en (mogelijk doordat) de beregeningscapaciteit in het model te laag
is.

•

De gevonden afwijkingen in de berekende grondwaterstanden in
holocene gebieden geven aanleiding om de interactie met het
topsysteem nader te onderzoeken. Aanbevolen wordt om reeksen van
gemodelleerde en gemeten grondwaterstanden ruimtelijk af te
beelden, om zo meer gedetailleerde patronen in de afwijkingen te
vinden. Modelparameters die hierbij van belangrijk zijn, zijn de
waterloopweerstanden en de aanwezigheid, diepteligging en
weerstand van buisdrainage. Daarnaast speelt in de holocene
gebieden de deklaag een belangrijke rol. In de huidige schematisatie
zit alle weerstand onder in de eerste model-laag, terwijl deze in
werkelijkheid toeneemt met de diepte van de deklaag. Een verdere
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afstemming hierop van de schematisatie en/of parameterisatie zou
tot verbetering van het model kunnen leiden.
•

Verder verdienen de ondergrondschematisatie en -parameterisatie ter
plaatse van de sterk hellende gebieden (Stuwwallen, Oost-Nederland,
Duinstrook en Limburg) de nodige aandacht. Deze gebieden hebben
veelal een complexe ondergrond, wat een goede modellering
bemoeilijkt. Maar de structureel te lage grondwaterstanden die het
LHM hier voorspelt, zullen in de toekomst wel verbeterd moeten
worden. De aanbeveling is om bij het onderzoek naar mogelijke
modelverbeteringen in deze gebieden ook de grondwateraanvulling te
betrekken.

•

De onderschatting van de werkelijke verdamping in een droog jaar bij
meetpunt Cabauw wordt veroorzaakt door het vochtgehalte dat te
ver uitzakt. Dit issue is reeds opgemerkt in eerdere validatiestudies
van het LHM en ligt grotendeels aan de parameterisatie van de
kleigrond. Dit dient hersteld te worden. Vervolgens kan ook
beoordeeld worden of de parameterisatie van de bodem een rol
speelt bij het overschatten door het LHM van de verdamping in een
gemiddeld jaar.

•

De beregeningsgegevens in het LHM zijn gebaseerd op sterk
verouderde inventarisaties. Het is aannemelijk dat in de huidige
situatie meer areaal wordt beregend en de beregeningshoeveelheden
groter zijn dan ten tijde van de laatste inventarisatie (Meitellingen
van peiljaar 2010). De enige manier om de beregening met meer
zekerheid te schematiseren is een nieuwe inventarisatie uit te
voeren. Voor deze inventarisatie moet goed in kaart gebracht worden
wat precies geïnventariseerd moet worden.

•

In die inventarisatie kan dan ook de ligging van de drainage worden
meegenomen, want ook die is onzeker in de huidige schematisatie.

•

Ook voor het oppervlaktewater geldt dat de gegevens die ten
grondslag liggen aan de schematisatie gedateerd zijn (van 2010 en
ouder). Ook deze gegevens moeten geactualiseerd worden.

•

De verzilting berekend met het model kan als volgt worden
verbeterd:
1. Nagaan modellering van zouttransport naar wortelzone in
TRANSOL en aanpassen van de inputfile ‘dqsat’;
2. Verbetering oppervlaktewater- en drainagesystemen in de
kustzone van Noord-Nederland (zie ook hiervoor als generieke
aanbeveling voor heel Nederland);
3. Het beschikbaar maken van een betere validatieset, namelijk
tijdsafhankelijke water- en zoutbalansen om het LHM en regionale
modellen te toetsen.

•

De analyses met de self-organising map laat zien dat de afwijking in
GHG voor een aantal peilbuizen in holoceen Nederland gekoppeld kan
worden aan het vegetatietype naaldbos. Daarnaast blijkt dat de
afwijking in GLG voor een aantal peilbuizen in pleistoceen Nederland
gekoppeld kan worden aan een aantal specifieke gewastypen.
Daarnaast valt het op dat een van deze rekenpunten geschematiseerd is als duinvegetatie, terwijl dit niet logisch is volgens de
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geografische positie van de rekenpunten. Door alle clusters met
afwijkend modelgedrag te analyseren, kan op landsdekkende schaal
een foutdetectie uitgevoerd worden. Deze bevindingen bieden
handvatten om de oorzaak van de afwijking in modeluitvoer verder
uit te zoeken.
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