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1 Inleiding
In het najaar van 2016 is in het kader van beheer en onderhoud van het Landelijk
Hydrologisch Model (LHM) een nieuwe versie van de landelijke toepassing van het NHI
opgeleverd; LHM 3.2.0. De belangrijkste wijzigingen in deze versie zijn gerealiseerd ten
behoeve van de ontwikkeling van het modelinstrumentarium voor de waterkwaliteit (Renaud
et al, 2016), waar het LHM randvoorwaarden voor zal aanleveren. De wijzigingen in LHM
3.2.0 betreffen onder meer verfijning van het aantal bodemeenheden, actualisering van het
landgebruik, de buisdrainage en de beregening en introductie van maaiveldgreppels, om de
snelle afvoerprocessen realistischer te benaderen. Verder zijn diverse beheer- en
onderhoudswerkzaamheden in de data en software verricht (Burgering et al, 2016).
In de landelijke waterkwaliteitsmodellering is tot nu toe gebruik gemaakt van de zogenaamde
STONE-hydrologie (Groenendijk en Kroes, 2011), waarbij gebruik is gemaakt van 6405
representatieve eenheden (Kroon et al, 2001). Voor de ontwikkeling van het nieuwe
waterkwaliteitsinstrumentarium zijn door de opdrachtgevende partijen (DGRW, RWS, PBL en
RIVM) criteria vastgesteld waaraan de op te leveren producten moeten voldoen. Voor de
hydrologische randvoorwaarden is het criterium dat de hydrologie, met name de berekende
grondwaterstanden, minstens zo goed moet zijn als de STONE-hydrologie.
Eenduidige criteria waaraan de hydrologische rekenresultaten moeten voldoen zijn niet
gedefinieerd. De hydrologie van NHI is per definitie actueler en gedetailleerder dan de
hydrologie voor STONE. In 2010 is door De Lange et al. bij een vergelijking van NHI met
voorlopers van het instrumenatrium geconcludeerd dat NHI op veel fronten een inhoudelijke
verbetering betreft. Destijds is geconcludeerd dat de patronen van af- en aanvoeren en
grondwaterstanden zijn verbeterd, maar dat met name de hoge grondwaterstanden nog
achterblijven bij STONE2.3.
Er zijn beperkte harde gegevens beschikbaar waarmee het verschil van kwaliteit van de
uitkomsten van NHI en de STONE-hydrologie objectief kan worden beoordeeld. Een
uitzondering hierop is een landelijke steekproef van grondwaterstandswaarnemingen, de
Landelijke Steekproef Kaarteenheden (LSK). Deze set is onafhankelijk, omdat de metingen
niet aan derden (en ook niet aan NHI) beschikbaar worden gesteld, en daarom een goede
maat voor het vergelijken van NHI en de STONE-hydrologie op landelijk niveau. In 2013 is
het LHM (versie 3.0) voor het eerst (extra) extern getoetst (Knotters et al, 2013), evenals de
STONE-hydrologie. Eind 2016 zijn de rekenresultaten van LHM versie 3.2.0 opnieuw getoetst
aan deze set (Knotters, 2016), om te bepalen of LHM 3.2.0 geschikt is als basis voor
waterkwaliteitsberekeningen.
De toetsingsresultaten van LHM zijn eind 2016 besproken met de opdrachtgevers.
Geconcludeerd is dat de modelinvoer verbeterd is door actualisatie van een aantal voor de
waterkwaliteit belangrijke invoerparameters, maar dat de berekende grondwaterstanden in
LHM 3.2.0 gemiddeld nog te grote afwijkingen vertonen ten opzichte van de hydrologie voor
STONE. De fluctuatie is in LHM 3.2.0 iets beter voorspeld dan LHM versie 3.0. De absolute
afwijking is vergelijkbaar met STONE. In LHM wordt de amplitude van de seizoensfluctuatie
echter gemiddeld iets onderschat, terwijl de STONE-hydrologie de amplitude iets overschat.
In het oosten van Nederland wordt de amplitude (in zowel STONE als NHI) meer onderschat,
in het westen meer overschat.
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Afgesproken is om eerst (maart 2017) een nieuwe schematisatie van het LHM op te leveren
voor de kwaliteitsberekeningen. Deze tussenversie zal opnieuw worden getoetst, om te
bepalen of de berekende grondwaterstanden beter overeen komen met de metingen en
kunnen worden gebruikt in de waterkwaliteitsmodellering. Vervolgens (aug 2017) zal een
optie voor versnelling van de berekeningen worden geïmplementeerd, die door Deltares en
WEnR (Alterra) in de zomer van 2017 is gerealiseerd in het rekenhart van NHI.
In voorliggend document zijn de doorgevoerde wijzigingen in de nieuwe versie van het LHM,
versie 3.3.0 beschreven. In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de werkwijze. In
hoofdstuk 3 zijn de wijzigingen in de schematisatie afzonderlijk beschreven; in hoofdstuk 4 de
wijzigingen in de software. In hoofdstuk 5 is het effect van de gezamenlijke wijzigingen
beschreven. Hoofdstuk 6 gaat in op de versnelling van de berekeningen van het LHM.
Hoofdstuk 7 eindigt met de conclusies en aanbevelingen.

2
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2 Gevoeligheidsanalyses
2.1

Werkwijze
Eerst zijn de rekenresultaten van LHM 3.2.0 nader geanalyseerd. De berekende
grondwaterstanden zijn vergeleken met bij het NHI beschikbare meetsets. Daarnaast zijn de
berekende drainagefluxen naar de verschillende ontwateringssystemen geanalyseerd.
Vervolgens is een aantal verkennende gevoeligheidsanalyses uitgevoerd, door gericht enkele
parameters van het oppervlaktewatersysteem, de bodem en de ondergrond afzonderlijk te
wijzigen.
In overleg met de waterkwaliteitsexperts is besloten om de analyses vooral te richten op het
verbeteren van de berekende freatische grondwaterstanden door in het grondwatermodel de
parameters voor de schematisering van de ontwateringsmiddelen aan te passen. Ook de
oppervlakkige afvoer via het maaiveld wordt verbeterd, omdat dit proces belangrijk is voor de
simulatie van de waterkwaliteit. Er worden in principe geen wijzigingen doorgevoerd in de
oppervlaktewatermodules MOZART en DM, omdat deze deelmodellen in de loop van 2017
zullen worden vervangen.
De volgende analyses zijn uitgevoerd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Correctie van de oppervlaktewaterpeilen in MODFLOW door MOZART en DM.
Analyse van oppervlaktewaterpeilen uit regionale modeltoepassingen.
Testen van oppervlaktewaterstanden die zijn afgeleid zijn uit het AHN.
Gebruik van de oppervlaktewaterpeilen die zijn gehanteerd in de STONE-hydrologie.
Analyse van het functioneren van de maaivelddrains en wijziging van het maaiveld.
Verbeteren van de run-off.
Aanpassen van de diepte en weerstand van de maaivelddrains.
Aanpassen van de diepte van buisdrainage.
Wijzigen van de drainageweerstanden (freatische lekweerstanden).
Wijzigen van infiltratieweerstanden.
Wijzigen van de geohydrologische eigenschappen van de ondiepe ondergrond.

Bij het grootste deel van deze analyses zijn berekeningen uitgevoerd; voor enkele
parameters is na analyse van de invoer besloten de aanpassingen niet nader te
onderzoeken. De berekeningen zijn grotendeels uitgevoerd met het volledige LHM, daarbij
zijn zowel 8 jarige berekeningen als berekeningen voor een individueel jaar (2003)
uitgevoerd, steeds voorafgaan door 2 inspeeljaren. Een klein deel van de analyses is
uitgevoerd met een stand-alone applicatie van MetaSWAP, om doorlooptijd te besparen.
De effecten zijn geanalyseerd als afwijking van de berekende grondwaterstanden ten
opzichte van een selectie uit de openbaar beschikbare grondwaterstandsmetingen (DINO).
De analyse is uitgevoerd op nationaal niveau en gedifferentieerd naar hydrotypen (Massop et
al, 2000) op regionaal niveau (zie paragraaf 2.2).
Op basis van de resultaten van de gevoeligheidsanalyse (paragraaf 2.3) is besloten welke
wijzigingen zijn doorgevoerd in de nieuwe release (beschreven in hoofdstuk 3). Tijdens de
gevoeligheidsanalyses is ook een aantal onjuistheden in de schematisatie van het LHM
geconstateerd en beschreven. Ook deze zijn doorgevoerd in de release.

Veranderingsrapportage LHM 3.3.0

3

11200573-000-BGS-0001, 31 augustus 2017, definitief

De wijzigingen bouwen voort op eerdere aanpassingen in het LHM ten behoeve van de
berekening van de landelijke zoetwatervoorziening. In eerdere modelversies (LHM 2.2 en
LHM 3.0) zijn diverse parameters aangepast om de dynamiek in het grondwater en de
regionale oppervlaktewatervraag beter te simuleren. Dit heeft destijds bijvoorbeeld geleid tot
aanpassing van de elastische bergingscoëfficiënt in MODFLOW en aanpassing van de
infiltratiecapaciteit van waterlopen in Noord-Nederland. In de gevoeligheidsanalyse is er
rekening mee gehouden dat het opnieuw wijzigen van deze parameters kan leiden tot
verslechtering van de berekeningsresultaten voor de zoetwatervoorziening, en gekozen om
dergelijke aanpassingen zoveel mogelijk in tact te laten. Destijds is echter relatief weinig
aandacht besteed aan de ondiepe hydrologische processen, zoals de stroming en berging
nabij het maaiveld. Aangezien deze processen zeer relevant zijn voor de berekening van de
waterkwaliteit, is de huidige gevoeligheidsanalyse niet alleen gericht op aanscherping van de
gesimuleerde freatische grondwaterstanden, maar ook op verbetering van de ondiepe
hydrologische processen.
2.2

Referentie voor de gevoeligheidsanalyse
De referentie waarmee de resultaten van de gevoeligheidsanalyse worden vergeleken is LHM
3.2.0 (Burgering et al, 2016). In de analyse wordt gefocust op de berekende freatische
grondwaterstanden in de periode 1998 – 2006, of een individueel jaar binnen deze periode.
Bij de analyse van enkele parameters die grote invloed hebben op de processen nabij het
maaiveld gaat de aandacht uit naar de berekende surface run-off.
De grondwaterstanden van LHM 3.2.0 zijn na oplevering onafhankelijk getoetst (Knotters,
2016). De gebruikte dataset van waarnemingen (de Landelijke Steekproef Kaarteenheden,
LSK), is niet voor derden beschikbaar, zodat de data gebruikt kunnen blijven worden voor
onafhankelijke validatie. Voor de huidige analyse ten behoeve van verbetering van de
grondwaterstanden in het LHM is daarom gebruik gemaakt van een andere set
grondwaterstandswaarnemingen; dit is dezelfde set die bij toetsing van LHM 3.0 is gebruikt
en beschreven door Hoogewoud et al (2013). De belangrijkste kenmerken van deze meetset
zijn:
-

-

-

De set bestaat uit een selectie van de beschikbare waarnemingen in DINO, zowel
freatische grondwaterstanden als diepere grondwaterstanden, waar voldoende
waarnemingen binnen de analyseperiode (1998-2006) beschikbaar zijn. Het kunnen
zowel volledige reeksen zijn, als delen van reeksen.
Uit de geselecteerde set zijn de freatische waarnemingen verwijderd, die zich te dicht
bij winningen bevonden (binnen een straal van 1000 m) of te dicht bij een
hoofdwatergang (binnen een straal van 12,5 m). De selecties en filtering resulteerden
in een set van circa 3500 waarnemingen.
De waarnemingen vertegenwoordigen puntlocaties die niet representatief hoeven te
zijn voor de grondwaterstand in de corresponderende modelcel (250x250 m2). Door
de “wet van de grote aantallen” is de set naar verwachting toch bruikbaar als
aanwijzing voor regionale afwijkingen van het model. In delen van holoceen
Nederland, bijvoorbeeld in de Noordoostpolder en in het noorden van Noord Holland,
zijn de waarnemingen beperkt, waardoor de resultaten in deze gebieden voorzichtig
moeten worden geïnterpreteerd.

De 14 daagse waarnemingen uit de periode 1998 – 2006 zijn vergeleken met de voor
hetzelfde tijdstip berekende grondwaterstanden. Bij de analyse is gebruik gemaakt van de
indeling in hydrotypen (zie figuur 2.1). Per hydrotype zijn statistische karakteristieken afgeleid

4
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van het verschil tussen berekende en waargenomen grondwaterstanden. Uit beoordeling van
de berekeningsresultaten en toetsingsresultaten blijkt dat de grootste opgave ligt in het
verhogen van de gesimuleerde grondwaterstanden op de zandgronden; meer dan het
specifiek aanpassen van de GLG of de GHG. Daarvoor worden in de vergelijking zoveel
mogelijk beschikbare meetgegevens vergeleken met de berekende grondwaterstanden, in
plaats van een selectie te maken van de hoogste en laagste grondwaterstanden per jaar
waarvan de GHG resp. GLG worden afgeleid.
In figuur 2.2 is het resultaat van de vergelijking van de berekende grondwaterstanden in LHM
3.2.0 weergegeven voor de volledige meetset. De statistieken per hydrotype zijn
weergegeven in bijlage A.
Hoewel de statistieken voor alle 7 modellagen zijn gepresenteerd en bestudeerd, zijn
vanwege de focus op de freatische grondwaterstanden in de bijlage alleen de resultaten voor
de bovenste modellagen, laag 1 en 2, weergegeven. Na bestuderen van de resultaten is
geconcludeerd dat de berekende patronen van de afwijkingen voor de volledige meetset
redelijk overeen komen met de modelafwijkingen van de GHG en GLG uit de onafhankelijke
validatie door Knotters (2016).
Bij de analyse van de afwijking per hydrotype moet rekening worden gehouden met het
aantal beschikbare waarnemingen per hydrotype en per modellaag. Voor een aantal
hydrotypen (nr. 10, 15, 16, 22 en 8) komen minder dan 25 waarnemingen voor per
modellaag; aan de gepresenteerde afwijking in deze hydrotypen kan niet teveel waarde
worden gehecht. De resultaten in deze hydrotypen dragen wel bij aan de berekende
afwijkingen voor heel Nederland, met uitzondering van hydrotype 8 (löss-gebied), hiervoor
zijn onvoldoende waarnemingen in de gebruikte dataset .
Uit bijlage A blijkt dat in 5 tot 7.5 procent van de waarnemingen uitschieters voorkomen, waar
de grondwaterstanden meer dan 2 meter te diep worden berekend. Na bestudering van de
ruimtelijke patronen van de verschillen tussen meting en berekening (figuur 2.1) blijken deze
afwijkingen grotendeels voor te komen in en rond grotere infiltratiegebieden, zoals de Veluwe,
de Duinen en de stuwwallen in Oost Nederland en de Brabantse Wal. De grondwaterstanden
in dergelijke infiltratiegebieden zijn doorgaans zeer diep en minder relevant voor de
waterkwaliteit. Specifieke analyse en kalibratie van de diepe ondergrond in het model is nodig
om de afwijkingen in deze gebieden te reduceren, terwijl het effect op de waterkwaliteit te
verwaarlozen is. Aan deze typische infiltratiegebieden is daarom in de analyses beperkt
aandacht besteed. De afwijkingen hebben invloed op de gemiddelde afwijking (“mean”), voor
zowel heel Nederland, als de hydrotypen Duinstrook (4), Oost NL (10), Stuwwal (14) en
Tegelen Kedichem (15). Voor verbetering van de rekenresultaten voor de waterkwaliteit is het
in deze hydrotypen beter de uitschieters uit de berekeningsresultaten te filteren, door de p50waarden (mediaan) en de p75-waarden te beoordelen.
Voor de waterkwaliteitsberekeningen zijn vooral de grotere afwijkingen in de hydrotypen
Nuenengroep (nr 9: te droog), Oost-Nederland profiel (nr 10: te droog), Open profiel (nr 11: te
nat), Tegelen/Kedichem (nr 15: te droog in laag 1, te nat in laag 2) en Dekzand profiel van
belang. Binnen het Dekzandgebied bleek het zuidelijk gebied te droog te zijn gemodelleerd,
terwijl in Noord Nederland het model te nat was. Daarom is voor de analyses het hydrotype
dekzand opgesplitst in 2 delen: Dekzand profiel Noord (nr 3) en Dekzand profiel Zuid (nr 24),
zoals aangegeven in figuur 2.1.
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.
Figuur 2.1 Indeling in hydrotypen. Bewerkte versie van Massop en xx (2000).

Figuur 2.2 Resultaat van het verschil tussen berekende freatische grondwaterstanden (periode 1998 – 2006,
modellaag 1) en de selectie met waarnemingen uit DINO (m). Blauw: berekende grondwaterstand is hoger dan de
meting (het model is te nat); rood geeft aan dat het model lager is dan de meting (te droog).

In de analyses is ook extra aandacht besteed aan de berekende surface run-off (hier kortweg
verder aangeduid met run-off). De run-off kan (zeker op landelijke schaal) niet vergeleken
worden met metingen. De exacte bijdrage van oppervlakkige afstroming aan de afvoer van
oppervlaktewater en het effect op de waterkwaliteit is moeilijk te kwantificeren, doordat dit
proces zeer lokaal en gedurende korte periodes optreedt (Rozemeijer en van der Velde,
2008). Dit betekent dat er eigenlijk geen goede referentie beschikbaar is voor de landelijke
surface run-off. Op basis van regionale analyse in de Hupsel is geconcludeerd dat de run-off
6
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in dat gebied circa 10% van het neerslagoverschot bedraagt, maar dat landelijke getallen niet
beschikbaar zijn (pers. mededeling J.C. Rozemeijer, 2017). Als gedachtenexercitie kan dit
worden geëxtrapoleerd naar heel Nederland. Bij een langjarig gemiddelde neerslag van ca.
830 mm per jaar en een verdamping van ca. 530 mm per jaar zou dit betekenen dat de
surface run-off orde grootte 30 mm per jaar zou kunnen bedragen.
In het verleden is de run-off in de hydrologie voor STONE beoordeeld op basis van “expert
judgement”. De langjarige run-off in de hydrologie voor STONE bedraagt 9 en 10 mm (resp.
STONE 2.3 resp. STONE 2.4), gemiddeld over een periode van 30 jaar. Uit de beschrijving
van de hydrologie voor STONE blijkt dat de berekende run-off als te laag wordt beoordeeld.
Van Bakel et al, 2008 geven aan dat “de run-off voor STONE niet in voldoende mate wordt
gesimuleerd, als gevolg van overschrijden van de infiltratiecapaciteit” (d.w.z. in werkelijkheid
wel, maar in de STONE-hydrologie niet), maar dat “opvallend genoeg in het Holocene deel
van Nederland toch redelijke waarden worden berekend”.
In het LHM zijn tot nu toe maaivelddrains en maaiveldgreppels gedefinieerd, om de ondiepe
ontwatering beter te representeren. Modelmatig zijn deze drains niet gelijk aan de surface
run-off. Ter vergelijking: in de hydrologie voor STONE werden ook maaivelddrains toegepast.
In de waterbalans werd in de hydrologie voor STONE de maaivelddrainage gescheiden van
de surface run-off (zie bijvoorbeeld Kroon et al, 2001), zodat deze in de
waterkwaliteitsberekeningen verschillend kunnen worden verwerkt.
In LHM 3.2.0 wordt alleen in glastuingebieden surface run-off berekend (zie figuur 2.3). In
deze gebieden hebben de berekende grondwaterkarakteristieken echter beperkte waarde,
omdat de hydrologische processen niet natuurlijk zijn. De run-off ontstaat niet op natuurlijke
wijze door regenval op een bodemprofiel, maar door het overlopen van de voor dit gebied
gedefinieerde reservoirs, die de watervraag in MOZART genereren. Aangezien het een andere
vorm van run-off betreft en de berekende run-off op landelijke schaal klein is, kan worden

gesteld dat de berekende run-off in LHM 3.2.0 op landelijke schaal is te verwaarlozen.

Figuur 2.3 Berekende run-off in LHM 3.2.0 voor de periode 1998-2006 (mm/jaar, run-off in blauw).
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Voor verbetering van de hydrologische randvoorwaarden is de run-off aangepast. Hieraan
voorafgaand zijn eerst gevoeligheidsanalyses verricht. In de volgende paragrafen zijn de
belangrijkste resultaten van de gevoeligheidsanalyse weergegeven. Meer gedetailleerde
informatie, zoals de gebruikte invoer en programmatuur en aanvullende resultaten, zijn
vastgelegd in een intern logboek (NHI-projectteam, 2017).
2.3
2.3.1

Resultaten van de gevoeligheidsanalyse
Correctie van de oppervlaktewaterpeilen in MOZART en DM
MODFLOW gebruikt oppervlaktewaterpeilen, die als invoer voor het LHM zijn opgegeven.
Tijdens een berekening met het LHM kan het peil in de Local Surface Waters in MOZART
(LSW’s) de peilen in MODFLOW corrigeren; de koppeling tussen MODFLOW en MOZART
kent namelijk 2 richtingen (zie www.nhi.nhu). Als het oppervlaktewaterpeil in de LSW’s hoog
is (bijvoorbeeld doordat er veel grondwater binnen het LSW is gedraineerd naar de
waterlopen), dan wordt het peil in (een deel van) de individuele MODFLOW-cellen verhoogd.
Omgekeerd heeft een “lege” LSW tot gevolg dat de peilen kunnen worden verlaagd tot het
bodemniveau van de betreffende waterloop. Het water in de LSW’s wordt uitgewisseld
(vraag- en aanbod) met het water in het Distributiemodel (DM), in feite betreft het dus de
uitwisseling tussen het grondwater en het oppervlaktewater in Mozart en DM.
Het hierboven beschreven mechanisme is ten behoeve van de analyse uitgezet, om te
onderzoeken of de wijziging onverwachte patronen veroorzaakt die leiden tot afwijkingen in
de berekende grondwaterstanden. Het resultaat is weergegeven in figuur 2.4. De verandering
draagt niet bij aan het verbeteren van de grondwaterstanden, in tegendeel. De
rekenresultaten vertoonden daarnaast een aantal onverklaarbare resultaten.
Uit nadere analyse bleek dat de peilen in het hoofdwatersysteem voor de 2e modellaag niet
correct waren meegenomen. Na oplevering van LHM 3.2.0 bleek in de assemblage van het
model onterecht twee keer het bestand voor de 1e modellaag te zijn meegenomen. Hierdoor
bleken effectief de peilen in de bovenrivieren (Rijn, IJssel, Maas, de Vecht) en een aantal
grotere kanalen niet goed te zijn doorgevoerd in de recentste modelberekeningen in LHM
3.2.0. Er is vervolgens gecontroleerd of deze fout zich ook voordeed in de dataset die in de
oplevering van LHM 3.2.0 is gebruikt en doorgegeven aan RWsOS Waterbeheer (de real time
toepassing van LHM). Dit bleek het geval te zijn. Dit is in de overgang van de oplevering en
de voorbereidende werkzaamheden voor RWsOS Waterbeheer hersteld (versie 3.2.1). Het
effect van het herstel van deze fout is in dit voorliggend rapport vastgelegd en weergegeven
in figuur 2.5. Het opleggen van de juiste peilen heeft aanzienlijke invloed op de
rekenresultaten, zoals mag worden verwacht. De grootste verschillen zijn waarneembaar bij
de bedding van de grote rivieren, zoals de insnijding in de rivierbedding van de Maas.
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Figuur 2.4 Verschil in berekende grondwaterstanden (m) als gevolg van het uitzetten van MOZART en DM (het niet
meenemen van de correctie van oppervlaktewaterpeilen in MODFLOW). Het effect is weergegeven voor de GHG
(links) en GLG (rechts), berekend over de periode 1998-2006. Blauw geeft ondiepere grondwaterstanden aan; rood
diepere grondwaterstanden als gevolg van de aanpassing.

Figuur 2.5 Effect van het niet meenemen van de juiste peilen voor het hoofdwatersysteem voor de bovenrivieren,
weergegeven voor de hoogste grondwaterstanden (GHG, links) en laagste grondwaterstanden (GLG, rechts), voor
de periode 1998-2006. Dit was per abuis meegenomen in de geassembleerde dataset na oplevering van LHM
3.2.0, en is hersteld (LHM 3.2.1).

Bij de analyse van de effecten van de oppervlaktewateren bleek dat in een deel van ZuidLimburg de rivierpeilen van de Maas ontbraken in het model. Voor dit gebied is vanaf LHM
versie 3.0 de schematisatie overgenomen van de regionale modeltoepassing (zie
www.nhi.nu). Het niet opnemen van rivierpeilen in het grondwatermodel is destijds mogelijk
onopgemerkt gebleven, doordat in- en rond de rivierbedding andere drainsystemen actief zijn,
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die het hydrologische effect (ten dele) compenseerden. De fout is hersteld in de nieuwe
release en dit wordt beschreven in hoofdstuk 3.
De invloed van het meenemen van oppervlaktewaterpeilen in de modelberekening is ook
geprobeerd te simuleren in een stand-alone applicatie van MetaSWAP. Hiervoor zijn de
berekende oppervlaktewaterpeilen en onderrandvoorwaarde (kwel of wegzijging) uit het LHM
opgelegd aan MetaSWAP. Aangezien in het verleden in de berekening van de STONEhydrologie geen oppervlaktewatermodule is gebruikt, werd verwacht dat deze analyse extra
inzicht zou geven in het effect van het ontbreken van een oppervlaktewatermodule in de
hydrologie voor STONE. De berekende grondwaterstanden bleken sterk te worden
gedomineerd door de gebruikte onderrandvoorwaarden uit de basisrun. Het model
convergeert daardoor naar de grondwaterstanden in de basisrun en het beoogde effect van
het meenemen van oppervlaktewaterpeilen werd te sterk gedempt. De analyse toont aan dat
altijd voldoende rekening moet worden gehouden met terugkoppeling van de hydrologische
deelsystemen (bodem, ondiepe ondergrond, diepe ondergrond, oppervlaktewater) en dat
randvoorwaarden moeten worden gebruikt die consistent zijn met de regionale
stromingspatronen. Voor de berekening van de waterkwaliteit betekent dit dat bij wijzigingen
in het hydrologische systeem bij voorkeur het hele LHM moet worden toegepast, om de juiste
randvoorwaarden aan te leveren. De conclusie is dat verdere analyse met de stand-alone
toepassing voor dit onderdeel niet zinvol is.

2.3.2

Analyse van oppervlaktewaterpeilen uit regionale modeltoepassingen
In het LHM wordt gebruik gemaakt van invoerbestanden met oppervlaktewaterpeilen, die per
drainagesysteem en per 250 m cel zijn gespecificeerd. De basis voor deze peilen varieert per
regio. In 2012 zijn in voorbereiding van de oplevering van LHM 3.0 ten behoeve van
toepassing in het Deltaprogramma, voor een groot deel van Nederland (zie figuur 2.6) de
oppervlaktewaterpeilen geactualiseerd, op basis van beschikbare peilen in regionale
modeltoepassingen. Voor de overige delen van Nederland zijn de gebruikte peilen in ieder
geval ouder dan 2012 en afkomstig uit de periode 2004 – 2008.
In de analyse is getest of de gebruikte oppervlaktewaterpeilen in LHM systematisch afwijken
(bijv. systematisch te droog) van recente invoer in regionale modeltoepassingen, waardoor
berekende grondwaterstanden kunnen afwijken van de realiteit. Bij de toekenning van het
maaiveld en de ontwateringspeilen aan de modelcellen van LHM wordt gewerkt met
(gewogen) gemiddelde peilen en (gewogen) gemiddelde maaiveldwaarden. De gemaakte
keuzes zijn voor een deel van de gebieden niet goed herleidbaar. Wel kan de gebruikte
invoer worden vergeleken met de invoer van regionale toepassingen.
In de uitgevoerde analyse is een (direct) verschil berekend van de modelinvoer voor MIPWA
(het regionale grondwatermodel voor Noordoost Nederland), met peilen (in NAP) voor 25
meter cellen, en de waarden die zijn gebruikt in de 250 meter cellen in LHM. Deze
vergelijking leidt per definitie tot verschillen, vanwege het verschil in de gebruikte celgrootte.
De vraag is of er een systematische afwijking is tussen de peilen in de regionale
toepassingen en de landelijke toepassing, en of er aanwijzingen zijn om de toekenning van
peilen te heroverwegen. Dit wordt toegelicht aan de hand van de peilen in MIPWA.
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Figuur 2.6 Overzicht van het gebied waar de oppervlaktewaterpeilen in 2012 zijn geactualiseerd (in blauw) op basis
van informatie in regionale modeltoepassingen.

Uit de vergelijking van de LHM-invoer en de MIPWA-invoer (ontwikkelversie van eind 2016)
blijkt dat de verschillen gemiddeld tussen de -0,5 en 0,5 m liggen (zie figuur 2.7). Afhankelijk
van de locatie kan er een licht positief of licht negatief verschil optreden. Geconcludeerd is
dat er verschillen zijn die géén patronen hebben. Het is in de toekomst gewenst de peilen in
het model op herleidbare wijze te actualiseren op basis van de meest recente gegevens van
waterschappen, zoals wordt voorbereid in de oppervlaktewatermodule NHI. De peilen in de
grotere watersystemen (primaire peilen) wijken aanzienlijk minder af dan in de tertiaire
systemen (greppels en droogvallende sloten). De primaire peilen (en soms secundaire peilen)
zijn afkomstig van GIS-bestanden van waterschappen, terwijl de ontwateringsbasis in het
tertiaire systeem (en ten dele het secundaire systeem) veelal afkomstig is van expertkennis,
onderbouwd met een beperkt aantal steekproeven (zie de metainformatie op het dataportaal
van www.nhi.nu).
Voor de kleinere waterlopen zijn er afwijkingen met de regionale modelinvoer waarneembaar.
De effecten van het gebruik van deze peilen zijn niet verder geanalyseerd met
gevoeligheidsanalyses. Besloten is om eerst te onderzoeken of de peilen kunnen worden
verbeterd met behulp van informatie afgeleid uit AHN-bestanden (zie paragraaf 2.3.3).
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Figuur 2.7 Voorbeeld frequentie tabel met verschillen (m) van de peilen in LHM en MIPWA (LHM minus MIPWA)
voor het tertiaire, secundaire en primaire systeem (resp. boven, midden en onder).
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2.3.3

Testen van oppervlaktewaterstanden die zijn afgeleid zijn uit het AHN
Op basis van AHN-data kunnen maaivelddepressies worden opgespoord. Door een
combinatie van GIS bestanden met de ligging van de waterlopen (leggergegevens en de
waterlopen in de Top10 vector kaart) kan een inschatting worden gemaakt van de hoogte van
de waterspiegel. Deze exercitie is eerder succesvol voor Noord-Brabant uitgevoerd (Hunink,
2015). De resultaten zijn gevalideerd door Waterschap de Dommel en Waterschap Aa en
Maas. Met name voor de waterlopen die niet in de legger beschikbaar zijn blijkt de methode
meerwaarde te leveren; voor de leggerwaterlopen zijn de peilen al bekend. Deze exercitie is
nu toegepast voor heel Nederland. In vergelijking met de uitwerking voor Noord-Brabant
betreft het een grovere benadering; in Noord-Brabant zijn namelijk gebiedsspecifieke
kenmerken toegevoegd. Zo is bijvoorbeeld handmatig gecorrigeerd wanneer 2 waterlopen
met verschillende peilen elkaar kruisen of in elkaar overgaan. Dergelijke correcties hebben
niet plaatst gevonden voor de landelijke toepassing. De gevolgde benadering is (mede gezien
de grotere cellen die in het LHM worden gebruikt) naar verwachting al een goede eerste
verbetering.
Hieronder zijn de verschillen tussen de LHM-peilen en de peilen afgeleid op basis van AHNfiltering weergegeven per drainagesysteem (primair, secundair, tertiair, (zie figuur 2.8 – 2.11).
Voor de grotere waterlopen (zoals het primaire systeem) wordt onderscheid gemaakt in
zomer- en winterpeilen. Daarom is voor beide situaties het verschil weergegeven.

Figuur 2.8 AHN-gefilterd Peil t.o.v. Primair Zomerpeil in LHM (250x250m).
Blauw betekent dat AHN gefilterde peilen hoger zijn; rood lager.
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Figuur 2.9 AHN-gefilterd t.o.v. Primair Winterpeil (250x250m).

Figuur 2.10 AHN-gefilterd t.o.v. Secundair (Zomer), 250x250m

Figuur 2.11 AHN-gefilterd t.o.v. Tertiair peil (250x250m)
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Uit de figuren blijkt dat er voor de kleinere waterlopen grote verschillen zijn tussen de LHMpeilen en de data die uit het AHN zijn afgeleid. Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven, is
dit te verklaren doordat voor deze kleinere waterlopen tot nu toe gebruik is gemaakt van
schattingen van de ontwateringsbasis (zie dataportaal NHI, op www.nhi.nu). Voor de grotere
waterlopen daarentegen is in het model gebruik gemaakt van peilgegevens van de
waterschappen en RWS. Wel kunnen deze data verouderd zijn (zie de opmerkingen in de
vorige paragraaf).
Op basis van de validatie van de eerder afgeleide peilen voor Brabant (Hunink 2015), is
geconcludeerd dat de toegepaste methode met AHN filtering waardevol is voor het genereren
van oppervlaktewaterpeilen voor kleinere waterlopen (secundair en tertiair), met name in de
niet-peilbeheerste gebieden, aangezien voor deze waterlopen de waterschappen vaak
minder informatie beschikbaar hebben. Er is een aantal berekeningen uitgevoerd, waarbij
voor het secundaire en tertiaire drainagesysteem de peilen en bodemhoogte in het LHM
landsdekkend zijn vervangen door de uit AHN afgeleid peilen. In figuur 2.12 is als voorbeeld
ingezoomd op de berekende effecten op de laagste grondwaterstanden in de provincie
Noord-Brabant. Uit de verschilkaarten van de onafhankelijke validatie (Knotters, 2016) blijkt
dat de grondwaterstanden hier te diep worden berekend. In grote delen van de provincie
worden de grondwaterstanden verhoogd door wijziging van de peilen op basis van het AHN.
In het secundaire systeem zijn hier voornamelijk peilverhogingen ingevoerd in het model, in
het tertiaire systeem juist ook peilverlagingen. Het effect van peilverhoging in het secundaire
systeem blijkt echter groter.
Besloten is om de informatie die is afgeleid van AHN-filtering in de nieuwe release toe te
passen op de kleinere waterlopen (secundair en tertiair) in het pleistocene deel van
Nederland. Hoewel er deelgebieden zijn waar de grondwaterstanden verlagen, terwijl uit de
validatie blijkt dat ondiepere grondwaterstanden gewenst zijn, worden de AHN gefilterde
peilen voor de kleinere waterlopen als verbetering beschouwd en daarom doorgevoerd in het
hele pleistocene gebied. De effecten van de aanpassing zijn beschreven in hoofdstuk 3.

Veranderingsrapportage LHM 3.3.0

15

11200573-000-BGS-0001, 31 augustus 2017, definitief

Figuur 2.12 Effect van gebruik van AHN gefilterde peilen in LHM in de provincie Noord-Brabant, voor (boven) het
secundaire drainagesysteem en (onder) het tertiaire drainagesysteem. Het effect is weergegeven voor de laagste
grondwaterstanden (verschil in LG3 (m)) voor 2003.

2.3.4

Gebruik van oppervlaktewaterpeilen uit de STONE-hydrologie
In verschillende versies van de STONE hydrologie (Van Bakel et al, 2007, Van Bakel et al,
2008, Groenendijk en Kroes, 2011) zijn de uitkomsten van het model geoptimaliseerd. Naast
aanpassing van de parameters voor de gewassen en specifieke eigenschappen voor de
verdamping, zijn in de loop van de tijd ook oppervlaktewaterpeilen gewijzigd in de peil
beheerste gebieden. Onderzocht is of in de STONE-hydrologie hogere peilen zijn gehanteerd
die de verklaring geven voor ondiepere grondwaterstanden in de STONE-hydrologie t.o.v.
LHM (zie Knotters et al., 2013 en Knotters, 2016).
In een stand-alone toepassing van MetaSWAP (voor het landelijk gebied) zijn de peilen uit de
STONE-hydrologie opgelegd, mits deze hoger zijn dan de streefpeilen in MOZART. In circa
20% van het areaal, met name in het westen en noorden van het land, wordt enig effect
gerealiseerd (zie figuur 2.13). In grote delen van het Pleistocene deel van Nederland, in ieder
geval in de gebieden waar de grondwaterstanden te diep worden berekend in LHM, wordt
echter weinig effect gerealiseerd. Dit wordt veroorzaakt door het eerder genoemde effect van
niet gekoppelde deeldomeinen (zie laatste alinea paragraaf 2.3.1), waardoor de effecten
worden onderschat. Tegelijkertijd hebben we al geconstateerd dat gebruikt van de uit het
AHN afgeleide peilen in deze gebieden tot verbetering leidt. In de gebieden waar toepassing
van de STONE-peilen wel significante effecten sorteert (in bijv. west- en noord Nederland),
worden de peilen in LHM als realistischer bestempeld dan de peilen in de STONE-hydrologie,
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omdat in LHM (meer) gebruik is gemaakt van data van waterschappen. Na bestuderen van
de invoer en uitvoer is geconcludeerd dat de peilen in de STONE-hydrologie weliswaar voor
een aantal gebieden de ondiepere grondwaterstanden in de STONE-hydrologie kunnen
verklaren, maar dat LHM werkt met betere invoerdata en deelmodellen. Daarom is besloten
in de nieuwe release geen gebruik te maken van invoer van peilen uit de STONE-hydrologie.
In de hydrologie voor STONE 2.1 (Van Bakel et al, 2007) is al geadviseerd om meer gebruik
te maken van actuele peilen van waterschappen. In 2012 is dit ten dele geactualiseerd (zie
figuur 2.6), maar deze aanbeveling blijft onverminderd van toepassing.

Figuur 2.13 Effect van het rekenen met hogere peilen in de STONE-hydrologie op de langjarig gemiddelde
grondwaterstanden (1996-2006) berekend met een stand-alone toepassing van MetaSWAP. De blauwe kleuren
geven aan dat ondiepere grondwaterstanden worden berekend met de hogere peilen.

2.3.5

Aanpassen van de maaivelddrains
In LHM worden zeer hoge grondwaterstanden gedraineerd met behulp van maaivelddrainage
(SOF package in MODFLOW), op 15 cm onder het maaiveld. Bij analyse van de
oppervlaktewaterpeilen (zie paragraaf 2.2) en de berekende fluxen in de verschillende
drainagesystemen werden zeer hoge fluxen waargenomen in dit drainagesysteem, ook na
correctie van de rivierpeilen (zoals beschreven in paragraaf 2.2). Dit was een reden om nader
te onderzoeken of de maaivelddrainage zich soms onder de drainagebasis van de waterlopen
bevindt (wat er toe kan leiden dat het model lokaal water kan rondpompen tussen de
drainagesystemen). De diepte van de maaivelddrainage is daarvoor systematisch vergeleken
met de diepte van de waterlopen (greppels, beken, rivieren etc.). Uit de analyse bleek dat de
SOF package lokaal inderdaad actief kon zijn onder de drainagebasis van de waterlopen
(river-package in MODFLOW). Een ruimtelijke indruk van de ligging van deze cellen wordt
gegeven in figuur 2.14.
Er kunnen 2 typen modelcellen worden onderscheiden, waarin de SOF package zich (al dan
niet een gedeelte van de tijd) onder het drainniveau kan bevinden:
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1. Cellen waarin het hoofdwatersysteem is vertegenwoordigd (de grote rivieren, de
grotere kanalen en boezemsystemen).
2. Cellen in het landelijke gebied.
Voor het hoofdwatersysteem van Rijkswaterstaat en een deel van de regionale
boezemsystemen van de waterschappen worden als invoer van LHM tijdsafhankelijke peilen
opgegeven, die vooraf berekend worden met een SOBEK model. Voor een aantal cellen
bleken de opgelegde rivierpeilen zich (al dan niet een deel van de tijd) boven het drainniveau
te bevinden. Om te voorkomen dat dit in de toekomst vaker kan optreden (bijvoorbeeld bij
wijziging van de invoer voor klimaatstudies), is besloten om voor deze cellen in toekomstige
versies van LHM de maaivelddrains te verwijderen uit de schematisatie.

Figuur 2.14 Controle van de invoer met drainage niveaus in verhouding tot de diepte van de maaivelddrains
(verschildiepte (m)). In het blauwe gebied zijn de maaivelddrains correct en bevinden ze zich boven de andere
drainagemiddelen. Bij inzoomen zijn gele en rode gebieden waarneembaar, waar de drains zich (een deel van de
tijd) boven de maaivelddrains bevinden.

Voor de resterende cellen is een correctie uitgevoerd op de diepte van de SOF, zodanig dat
maaivelddrains zich minimaal 5 cm boven het drainageniveau van de waterlopen bevinden.
Door deze correctie is de kans aanzienlijk verkleind dat de maaivelddrains zich onder het
drainageniveau van waterlopen bevinden. De correctie van peilen door de
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oppervlaktewatermodule (MOZART) zou hiervoor nog wel kunnen zorgen, maar hier is nu
geen extra aandacht aan besteed, aangezien deze module wordt vervangen.
Hieronder is een overzicht gegeven van het aantal cellen waar de maaivelddrains als gevolg
van deze analyse zijn aangepast in de nieuwe schematisatie van LHM. Daarbij is
onderscheid gemaakt in zomer en winterpeilen. Het effect van de wijziging in de
maaivelddrains is verder beschreven in hoofdstuk 3.
Peil-bestand (origineel)

Primair drainagesysteem (winter)
Primair drainagesysteem (zomer)
Secundair drainagesysteem (winter)
Secundaire drainagesysteem (zomer)
Tertiair drainagesysteem (winter)
Tertiair drainagesysteem (zomer)
Peil in wellen (t.b.v. interne verzilting)

Aantal cellen waar de SOF zich (een deel
van
de
tijd)
onder
het
oppervlaktewaterpeil kon bevinden
4.998 cellen (2,2% van de actieve cellen)
5.820 cellen (2,6% van de actieve cellen)
6.036 cellen (1,7% van de actieve cellen)
6.983 cellen (2,0% van de actieve cellen)
9.719 cellen (3,9% van de actieve cellen)
10.037 cellen (4,0% van de actieve cellen)
19 cellen (0,9% van de actieve cellen)

De aanpassing van de maaivelddrains heeft grote invloed op de berekende drainage via deze
drains. Een berekening voor het jaar 2003 liet zien dat circa 1300 cellen de helft van deze
drainagefluxen genereerden (8 van 16 mm in 2003), doordat de maaivelddrains dieper lagen
dan de oppervlaktewaterpeilen en als een soort drain gingen fungeren. De aanpassing van
de schematisatie resulteerde in een drainageflux van circa 8 mm in 2003. Ter vergelijk; dit is
in dezelfde orde grootte als de run-off die in de STONE-hydrologie wordt berekend: deze
bedraagt langjarig gemiddeld ongeveer 10 mm.
2.3.6

Verbeteren van de run-off
De maaivelddrains in MODFLOW berekenen ondiepe drainage als gevolg van hoge
grondwaterstanden. Modelmatig kan dat niet worden gezien als run-off (zie paragraaf 2.2).
Voor waterkwaliteitsberekeningen verdient het de voorkeur om run-off te berekenen in
MetaSWAP, door het overschrijden van de infiltratiecapaciteit van de bodem. In MetaSWAP
kunnen zowel run-off als run-on worden berekend. Run-on vertegenwoordigt de toestroming
vanuit het oppervlaktewater, wanneer het peil boven het maaiveld stijgt.
Bij de berekening van run-off en run-on in MetaSWAP wordt rekening gehouden met een
afvoerdrempel op het maaiveld, met daartussen een weerstand voor run-on en run-off. Deze
afvoerdrempel was in LHM 3.2.0 ‘oneindig’ hoog (9999 m) gesteld, waardoor de run-off
processen niet werden gesimuleerd. Wanneer de regenval hoger is dan de
infiltratiecapaciteit, werd het water op het maaiveld vastgehouden totdat het volledig is
geïnfiltreerd. Dit is een ongewenst effect. Daarom zijn enkele gevoeligheidsanalyses verricht
met de stand-alone versie van MetaSWAP om te onderzoeken hoe in MetaSWAP de run-off
processen realistisch kunnen worden gesimuleerd.
In de gevoeligheidsanalyse is de afvoerdrempel voor maaiveldsberging verlaagd van 9999 m
tot de in de STONE-hydrologie gebruikte waarde van 2 mm. Vervolgens is de berekende runoff vergeleken met de berekende waarden in de STONE-hydrologie (zie figuur 2.15).
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Figuur 2.15 Berekende run-off in LHM (links, in mm per jaar, blauw is run-off, rood is run-on) na verlaging van de
drempel voor maaiveldsberging en de run-off in de hydrologie voor STONE (rechts).

Uit de vergelijking blijkt dat de berekende run-off in LHM aanzienlijk groter is dan in de
STONE-hydrologie (een factor 3 a 4 hoger in gebieden met run-off). De berekende run-off in
veel donkerblauwe gebieden, bijvoorbeeld in het IJsseldal, is als niet realistisch hoog
beoordeeld.
Vervolgens is een analyse uitgevoerd waarbij de weerstand voor run-on gelijk is gesteld aan
de weerstand voor run-off. Daarbij bleek dat op bepaalde plekken nog veel run-on wordt
gesimuleerd, en dat de gesimuleerde run-on als rekenkundig artefact moet worden
beschouwd. Figuur 2.16 geeft een voorbeeld voor het midden van Nederland.

Figuur 2.16 Regionaal patroon van berekende run-off (blauw) en run-on (geel-oranje), berekend met de stand-alone
versie van MetaSWAP.
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Na analyse is geconcludeerd dat in de nieuwe versie van LHM tegelijkertijd met de verlaging
van de maaiveldsdrempel naar 2 mm de berekening van run-on moet worden geblokkeerd
door de weerstand voor run-on zeer hoog te stellen. Het effect van deze wijziging is
doorgevoerd in LHM 3.3.0 en verder beschreven in hoofdstuk 3.
Opgemerkt wordt dat de berekende run-off in de stand-alone toepassing van MetaSWAP kan
afwijken van de waarden die in het LHM worden berekend als gevolg van het gehanteerde
rekenschema voor de drainage. De stand-alone toepassing wordt vanuit praktisch oogpunt
echter als onmisbaar gezien voor de toekomstige waterkwaliteitsberekening. Verdere
toelichting over de stand-alone toepassing en de testen met voor convergentie met de LHMversie zijn weergegeven in bijlage B.
Na aanvullende analyse met de stand-alone toepassing is geconcludeerd dat de berekende
run-off bij de kleinere tijdstap van 0.25 dagen plausibeler is voor de waterkwaliteitstoepassing
dan een tijdstap van 1 dag (zie de toelichting in bijlage B). Daarom is bij de rest van de
gevoeligheidsanalyses met deze toepassing gebruik gemaakt van deze kleinere tijdstap. Het
resultaat van deze aanpassing in de stand-alone toepassing is weergegeven in figuur 2.17.

Figuur 2.17 Berekende run-off na aanpassing van de interne tijdstap (dtgw) van 1 naar 0.25 dag in NHIWQ met
stand-alone MetaSWAP kolommen. In de blauwe gebieden wordt run-off berekend.

De run-off is ook na aanpassing van de kleinere tijdstap nog altijd zeer substantieel. Daarom
is onderzocht hoe de run-off verder beïnvloed wordt door de gebruikte infiltratiecapaciteit in
het model. De infiltratiecapaciteit wordt kleiner naarmate de bodemlaag aan het maaiveld
verder uitdroogt. Nadat deze laag is bevochtigd wordt de infiltratiecapaciteit mede bepaald
door de verzadigde doorlatendheid van de bovenste bouwsteen van een profiel. In
MetaSWAP wordt deze verzadigde doorlatendheid standaard gebruikt voor de
infiltratiecapaciteit, tenzij het oppervlak verhard is.
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Hanteren van de verzadigde doorlatendheid is niet altijd realistisch, vooral bij halfuitgedroogde gronden. Als gevolg van de capillaire zuigkracht kan de infiltratie na initiële
bevochtiging dan de verzadigde doorlatendheid namelijk overtreffen. Om de infiltratie als
onverzadigd proces in de toekomst verder te kunnen afregelen is binnen MetaSWAP een
optie ingebouwd waarmee de infiltratiecapaciteit met een factor kan worden verhoogd. Hier is
in een analyse mee geëxperimenteerd. Het effect van het op deze wijze “open zetten van de
infiltratie aan het maaiveld” op de berekende run-off en de grondwaterstanden is
weergegeven in de figuren 2.18. De berekende run-off neemt vooral af in gebieden met löss
(Zuid Limburg). Dit heeft een beperkt effect op de berekende grondwaterstanden (orden mm).
Uiteindelijk is besloten de infiltratiecapaciteit vooralsnog niet te wijzigen, omdat niet
voldoende data beschikbaar zijn om deze factor goed te kunnen schatten. Aanpassing van
deze factor kan mogelijk worden gerealiseerd in regionale pilots; de factor is voorlopig op de
default waarde 1 gezet, wat effectief geen wijziging betekent.

Figuur 2.18 Berekende run-off (mm per jaar) na het openzetten van de maaiveld infiltratie (links) en het berekende
verschil in run-off, als gevolg van het open zetten van de maaiveldinfiltratie. Legenda: positieve waarden (geel-rood)
betekenen afname van run-off (rechts).

Na deze aanpassingen is de berekende run-off beoordeeld en geconcludeerd dat de
berekende run-off in deze tussenversie in een aantal gebieden aan de hoge kant is. Harde
meetgegevens hiervoor ontbreken echter (in ieder geval voor het beoordelen van de run-off
op landelijke schaal). De hoge berekende run-off kan diverse oorzaken hebben, bijvoorbeeld
het aanwezig zijn van onderbemaling die niet in het model wordt meegenomen, en de
afwijkingen van de berekende grondwaterstanden in deze tussenversie (bijvoorbeeld te hoog
in Oost Nederland). Voor verdere verbetering van de run-off wordt aanbevolen gebruik te
maken van meer gedetailleerde neerslaggegevens (zie paragraaf 6.2). Hiermee kan het
proces van overschrijding van de infiltratiecapaciteit bij piekbuien beter worden benaderd.
Deze wijziging vereist een vernieuwing van de meteorologische invoer en leidt tot grotere
rekentijden, en is in deze fase niet meegenomen. Vervolganalyses zijn daarom meer gericht
op de grondwaterstanden, en met name het aanpassen van de drainageniveaus. Eerst
worden in de volgende paragraaf de maaivelddrains in het model beschouwd.
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2.3.7

Aanpassen van de diepte en weerstand van de maaivelddrains
Een gevoeligheidsanalyse is uitgevoerd voor de diepte en weerstand van de maaivelddrains.
In het verleden (o.a. in de hydrologie voor STONE) zijn verschillende diepten en weerstanden
gehanteerd voor de maaivelddrains. De huidige diepte (15 cm) lijkt aan de lage kant, en de
weerstand (30 d) mogelijk aan de hoge kant. Voor het vergroten van het inzicht in het effect
van de maaivelddrains is een modelberekening uitgevoerd met LHM waarin de
maaivelddrains landsdekkend 10 cm zijn verdiept (naar 25 cm onder maaiveld), en de
weerstand is verlaagd naar 20 dagen. De run-on weerstand is op oneindig gezet (op basis
van de eerdere analyses). De resultaten zijn in figuur 2.19 weergegeven voor het jaar 2003.
Op basis van deze analyse en het bestuderen van de run-off en de grondwaterstanden is
geconcludeerd dat in de nieuwe release de maaiveldrains alleen moeten worden aangepast
(verdiept) in het pleistocene deel van Nederland. De belangrijkste reden is dat dit beter
aansluit bij de achtergrond van de maaivelddrains. De drains vertegenwoordigen depressies
in het maaiveld binnen de 250 m cel. Aangezien de variatie in maaiveld in pleistoceen
Nederland groter is, lijkt het een gerechtvaardigde aanpak om hier een grotere diepte toe te
kennen. Voor het beschrijven van de effecten van deze aanpassing wordt verwezen naar
hoofdstuk 3.

Veranderingsrapportage LHM 3.3.0

23

11200573-000-BGS-0001, 31 augustus 2017, definitief

a. Run-off 2003, na mogelijk maken runoff in MetaSWAP

b. Run-off 2003, aangepaste
maaivelddrains

c. Afname van de run-off

Figuur 2.19 Berekende run-off in 2003 voor modelberekening zonder (linksboven) en met (rechtsboven) aanpassing
van de diepte (van 15 naar 25 cm) en weerstand (van 30 naar 20 dagen), en het verschil tussen beide
berekeningen, waarin de afname in run-off zichtbaar is (onder).

2.3.8

Aanpassen van de diepte van de buisdrainage
De diepte en de weerstand van de buisdrainage in het model is vooral in de minder
doorlatende gronden een belangrijke variabele om de berekende grondwaterstanden aan te
passen. In LHM 3.2.0 is de buisdrainage geactualiseerd, op basis van de resultaten van een
recente inventarisatie (Massop en Schuiling, 2016). In deze inventarisatie zijn 2 typen
bestanden opgeleverd voor de diepten, vervolgens zijn daar weerstanden voor afgeleid. Het
gebruikte bestand is gebaseerd op diverse gegevensbronnen (meitellingen, aanscherping
van de parametrisatie binnen regionale studies, informatie van drainagebedrijven en expert
judgement). Er is ook een bestand met diepte beschikbaar op basis van alleen informatie in
de meitellingen; het betreft de informatie die door de agrariërs zelf is aangegeven. Besloten is
om een gevoeligheidsanalyse met deze diepte van de buisdrainage te verrichten (in deze
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analyse is de weerstand niet aangepast). De resultaten van deze analyse zijn weergegeven
in figuur 2.20.

Figuur 2.20 Effect van het gebruik van andere diepte voor de buisdrainage, op de berekende GHG (links) en de
GLG (rechts), berekend over de periode 1998-2006. In blauwe gebieden worden ondiepere grondwaterstanden
berekend bij de gewijzigde draindiepte.

De grondwaterstanden in holoceen Nederland wijzigen wanneer gebruik wordt gemaakt van
aangepaste drainagediepten. Uit nadere bestudering van de invoer is duidelijk dat er binnen
hydrotypen onzekerheid is over de exacte diepte van de buisdrainage. In bijvoorbeeld het
noordelijk zeekleigebied worden in LHM op basis van de informatie beschreven door Massop
en Schuiling (2016) diepten gebruikt van soms meer dan 150 cm, terwijl wanneer alleen zou
worden afgegaan op de informatie van de agrariërs, de drains ondieper zouden liggen.
Daarom is voor de nieuwe release besloten om de diepte van de buisdrainage gericht aan te
passen naar meer realistisch geachte waarden. In samenspraak met de regionale
waterbeheerders kan worden geprobeerd in een volgende versie van het model nog betere
schattingen voor de diepte van de buisdrainage te gebruiken.
2.3.9

Wijzigen van de drainageweerstanden (freatische lekweerstanden)
Met de stand-alone toepassing van MetaSWAP is ook een gevoeligheidsrun uitgevoerd voor
het verhogen van de drainageweerstanden. Dat bleek – tegen de verwachting in - voor
pleistoceen Nederland nauwelijks effecten te geven. Uit eerdere analyse met onderzoek naar
het effect van de correctie van peilen door MOZART (zie paragraaf 2.3.1) is gebleken dat het
effect van dergelijke aanpassingen niet goed met de MetaSWAP stand-alone toepassing kan
worden gesimuleerd; hiervoor is het hele LHM nodig. Dit laatste is niet meer uitgevoerd
vanwege de beschikbare tijd, maar ook omdat voor het daadwerkelijk aanpassen van deze
parameters verbeterde invoer van de geohydrologie in het hydrologische topsysteem nodig
is. Dit is een actie die niet in dit kader kan worden opgepakt.

2.3.10

Wijzigen van de infiltratieweerstanden
De weerstanden voor infiltratie zijn in LHM groter dan de weerstanden voor drainage. Het is
gebruikelijk daarvoor een factor te hanteren, bijvoorbeeld een factor van 1.5 tot 3. In een
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eerdere versie (LHM 3.0) is deze infiltratiefactor gewijzigd, om de wateraanvoerbehoefte in
het model aan te scherpen.
Op basis van beschikbare waterbalansen is in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe
de verhouding tussen de drainage en infiltratie weerstand gewijzigd van 0,33 naar 0,15.
Besloten is toen om dit niet toe te passen voor de rest van Nederland, omdat dit de
berekende afvoer negatief beïnvloedde (zie veranderingsrapporage LHM 3.0, Hoogewoud et
al, 2013).
In de STONE-hydrologie zijn verschillende factoren gebruikt, variërend van 0,66 tot 0,33.
Besloten is om de gevoeligheid van de factor tussen infiltratie en drainage te onderzoeken
met een berekening waarbij een factor 1 is gehanteerd, dus waarbij de weerstanden voor
infiltratie even hoog zijn als de weerstanden voor drainage. De berekening is uitgevoerd voor
een langjarige periode, omdat een korte periode naar verwachting geen representatieve
resultaten zou geven, omdat er dan niet voldoende inspeeltijd zou zijn. De resultaten zijn
weergegeven in figuur 2.21. In vrijwel heel Nederland leidt de maatregel tot verhoogde
grondwaterstanden omdat het water makkelijker infiltreert van het oppervlaktewater naar het
grondwater, maar over het algemeen is het effect op de resultaten beperkt (< 5 cm).

Figuur 2.21 Effect van het gebruik van aangepaste infiltratieweerstanden op de GHG (links) en GLG (rechts) 19982006.

Op basis van de rekenresultaten is besloten om de wijziging niet door te voeren in de nieuwe
release. Een belangrijke reden is dat deze wijziging beperkt bijdraagt aan verbeterde
rekenresultaten voor het grondwater, terwijl het wel een sterk effect heeft op de berekening
van de wateraanvoerbehoefte (die juist in LHM 3.0 was geoptimaliseerd). Doorvoeren van
een dergelijke wijziging vereist een uitgebreide analyse van de effecten op de
zoetwatervoorziening. De parameter is bovendien onzeker. In het model komen nu relatief
hoge waarden voor op basis van optimalisatie van het model (wat niet betekent dat het foute
waarden hoeven te zijn). Het verdient aanbeveling om de parameterwaarden te herzien nadat
andere parameters van het topsysteem zijn herzien (zie de volgende paragraaf en
aanbevelingen).
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2.3.11

Wijzigen van geohydrologische eigenschappen van de ondergrond
Op basis van de afwijkingen in berekende (freatische) grondwater is voor enkele hydrotypen
onderzocht welke geohydrologische schematisatie in LHM is gehanteerd, en welke
schematisatie in het verleden hiervoor is gehanteerd in het topsysteem van de hydrologie
voor STONE. De aanleiding hiervoor is dat voor enkele gebieden de berekende
grondwaterstanden afwijken van de metingen, en dat uit de eerdere gevoeligheidsanalyses
blijkt dat deze waarschijnlijk niet voldoende kunnen worden beïnvloed door alleen wijzigingen
aan te brengen in de ontwatering. Op basis van de afwijkingen in de berekende
grondwaterstanden is besloten om enkele modelberekeningen uit te voeren waarin de
parameters in het topsysteem voor de volgende hydrotypen wordt gewijzigd:
-

-

Dekzandprofiel (het deel in het oosten van Nederland); de weerstand in het
topsysteem was hier hoger dan in de STONE-hydrologie, en de berekende
grondwaterstanden zijn te ondiep;
Nuenengroep: de weerstand in het topsysteem was hier aanzienlijk lager dan in de
STONE-hydrologie, en de berekende grondwaterstanden zijn te diep.
Duinstrook; de weerstand onder het topsysteem is in LHM aanzienlijk lager dan in de
STONE-hydrologie, en de berekende grondwaterstanden zijn te diep.

In gevoeligheidsanalyses is onderzocht wat het effect is van de volgende aanpassingen:
- variatie van de weerstanden van het topsysteem (onder modellaag 1) voor
bovengenoemde hydrotypen met een factor 0,1 en 0,5 (voor Oost Nederland) en een
factor 2 en 10 (voor de Nuenengroep)
- Variatie van de kD-weerstanden van het topsysteem (modellaag 1) met een factor 0,5
(Nuenengroep) en 2 (dekzandprofiel in oost Nederland).
- Verhogen van de weerstand met 150 dagen (Nuenengroep) en verlagen van de
weerstand naar 1 dag (dekzandprofiel in oost-Nederland).
- Verhogen van de weerstand onder het hydrotype Duinstrook naar de waarden die zijn
gehanteerd in de STONE-hydrologie.
Een voorbeeld van deze analyses is weergegeven in figuur 2.22, waarin de weerstanden met
een factor 10 zijn gewijzigd (verhoogd in de Nuenengroep, en verlaagd in het dekzandprofiel
in oost-Nederland). Met name in de Nuenengroep stijgen de berekende freatische
grondwaterstanden sterk, in Oost Nederland beperkt. Dit is te verklaren door de huidige
gehanteerde geohydrologie in het model. In Oost Nederland worden lage weerstanden
gebruikt, waardoor ook een factor 10 weinig invloed heeft. In Brabant zijn de hogere waarden
gebaseerd op de hydrologie in het Brabant model. De waarden zijn wel aanzienlijk lager dan
in de hydrologie voor STONE. De factor 10 heeft hier een groot effect.
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Figuur 2.22. Voorbeeld van het effect van wijzigen van weerstandswaarden van het topsysteem, met een factor 10
(verhoging in de Nuenengroep, en verlaging in het Dekzand profiel in Oost-Nederland) voor de berekende GHG
(links) en GLG (rechts). Blauw laat zien waar de aangepaste schematisatie leidt tot ondiepere grondwaterstanden.

Op basis van de analyses is besloten om in de nieuwe versie van het LHM de geohydrologie
in genoemde hydrotypen aan te passen, en de orde grootte van de weerstanden meer in
overeenstemming te brengen met de waarden in de STONE-hydrologie. Daarbij is gebruik
gemaakt van de ruimtelijke variatie die is toegepast in het huidige LHM (op basis van REGIS
2.1, zie documentatie LHM 2.0 en LHM 3.0). De doorgevoerde aanpassing en het effect
ervan zijn beschreven in hoofdstuk 3.
Opgemerkt wordt dat in het verleden bij het verbeteren van de hydrologie voor STONE ook is
overwogen om de geohydrologie aan te passen en gebruik te maken van nieuwere informatie
voor het topsysteem op basis van DINO (Van Bakel et al, 2007). Na analyse van de
modelinvoer en de modelresultaten is toen besloten om toch vast te houden aan de
oorspronkelijke waarden voor het topsysteem in de STONE-hydrologie, in plaats van de meer
actuele en gedifferentieerde waarden op basis van DINO, omdat de oudere waarden als
“meer plausibel” werden beschouwd. In feite wordt nu dezelfde beslissing genomen, door in
een aantal hydrotypen terug te gaan naar waarden die overeenkomen met de waarden in
oudere datasets.
Geconcludeerd wordt dat voor verdere verbetering van de rekenresultaten het (dringend)
nodig is om in de geohydrologie van het topsysteem in het landelijk model te actualiseren
omdat deze op onderdelen (sterk) verouderd is, en bovendien omdat er nu niet-consistente
datasets worden gebruikt in zowel landelijke als regionale toepassingen. De nieuwe
schematiseringen in REGIS (2017) en GeoTOP (2017-2019) kunnen hier voor worden
gebruikt. Deze actualisatie van het topsysteem biedt een goede mogelijkheid om de regionale
en landelijke toepassing consistenter te maken.
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3 Wijzigingen in de modelinvoer
3.1

Inleiding
Op basis van de gevoeligheidsanalyses is besloten om diverse parameters aan te passen in
de nieuwe versie van het LHM. Het betreft de volgende aanpassingen:
In MODFLOW:
 wijziging van de peilen voor het hoofdwatersysteem (o.b.v. invoer uit een langjarige
reeks).
 wijziging van de parametrisatie van de maaivelddrainage, en een technische
aanpassing binnen het model om de maaiveldgreppels toe te kennen aan een ander
drainagesysteem.
 wijzing van de secundaire en tertiaire peilen in pleistoceen Nederland, op basis van
datasets die zijn afgeleid uit AHN filtering.
 wijziging van de diepte van de buisdrainage in een aantal hydrotypen.
 wijziging van de geohydrologische eigenschappen van de ondiepe ondergrond binnen
een aantal hydrotypen.
In MetaSWAP:
 wijziging van de maaiveldberging en infiltratiecapaciteit.
 wijziging van de instellingen van de run-off.
 correctie van het maaiveld.
 Wijziging van de bodemschematisatie in niet gekarteerde gebieden.
 wijziging van de beregening van sportvelden en fruitkwekerijen.
In de deelmodellen MOZART en DM zijn geen aanpassingen onderzocht, aangezien deze
deelmodellen naar verwachting binnen één jaar worden vervangen. Wel is in het kader van
beheer en onderhoud in DM nog een kleine fout in de modelinvoer gecorrigeerd, die tijdens
de toepassing van LHM naar voren kwam.
Verder is besloten om in het kader van het beheer en onderhoud de buitenranden van het
grondwatermodel aan te passen op basis van actuele informatie in regionale
modeltoepassingen. Dit volgt de aanbeveling bij de oplevering van LHM 3.2.0, waarbij is
geconstateerd dat de huidige randvoorwaarden, die nog grotendeels afkomstig zijn van het
NAGROM model (De Lange, 1999), sterk verouderd zijn.
Tot slot zijn in het kader van beheer en onderhoud nog enkele kleine wijzigingen in de bodem
en het landgebruik doorgevoerd. Dit laatste is gerealiseerd om met een kleine correctie de
toepassingen van Agricom en LHM meer consistent te maken.
In de volgende paragraaf worden de wijzigingen per deelmodel beschreven en de effecten
van de wijzigingen afzonderlijk in beeld gebracht. Het effect van alle wijzigingen samen is
beschreven in hoofdstuk 4.
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3.2
3.2.1

Aanpassingen in de invoer van MODFLOW
Aanpassing buitenranden LHM
In LHM 3.3.0 zijn de buitenrandvoorwaarden geactualiseerd op de grenzen van Duitsland en
België. De overige buitenrandvoorwaarden die de interactie met open water (bv. zee)
nabootsen zijn ongewijzigd.
De aanleiding hiervoor is dat bij beheer en onderhoudswerkzaamheden van LHM 3.2.0 op
enkele locaties de parameters van de buitenranden zijn aangepast, omdat zij opvallende
afwijkingen vertoonden. Toen is eveneens aanbevolen in een volgende versie de
buitenrandvoorwaarden aan te passen, aangezien betwijfeld werd of de destijds afgeleide
parametrisatie voor GHB en RCH nog voldoende accuraat is. De basis voor de huidige
randvoorwaarden is gelegd in 2008, maar de herkomst voert nog verder terug; naar
stijghoogten en inschattingen van grondwaterinvullingen in België en Duitsland op basis van
randvoorwaarden uit NAGROM (De Lange, 1991 en 1996). In de LHM rapportage van versie
1+ over de ondergrond (NHI projectteam, 2008) zijn de randvoorwaarden als volgt
beschreven:
Buiten de landsgrenzen is geen werkelijke geohydrologische kennis gebruikt. Er is
gebruik gemaakt van de NAGROM randvoorwaarden. Op basis van fictieve kDwaarden en grondwateraanvullingswaarden in delen van België en Duitsland wordt er
voor gezorgd dat de stijghoogten en fluxen op de landsgrens kloppend zijn.
In de volgende paragrafen wordt beschreven hoe de randvoorwaarden zijn geactualiseerd.

3.2.1.1

Keuze randvoorwaarden
Tot nu toe is de buitenrand van het landsysteem in LHM gemodelleerd in de diepere lagen via
een uitbreiding van het modelgebied naar het buitenland, waarbij dit gebied gemodelleerd
wordt middels een combinatie van General Head Boundary (GHB) en een recharge- (RCH)
randvoorwaarde. Voor de eerste modellaag is een dichte rand gehanteerd (buiten de
landsgrenzen is het model in laag 1 inactief).
Voor het herzien van de randvoorwaarden in LHM 3.3. zijn twee opties overwogen:
1, Actualisatie van de GHB/RCH randvoorwaarde: instandhouding van het bestaande
randvoorwaardenconcept, maar met geactualiseerde parameters;
2. Vervanging van het randvoorwaardenconcept met fluxrandvoorwaarden: hierbij wordt een
inschatting gemaakt van de laterale fluxen over de landsgrenzen met Duitsland en België en
deze worden vervolgens aan het model opgelegd als vaste fluxrandvoorwaarde.
Besloten is de tweede optie te kiezen, vanwege de volgende redenen:
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Vaste fluxrandvoorwaarden hebben een voordeel ten opzichte van GHBrandvoorwaarde omdat er controle is over de hoeveelheid in- en uitstroom over de
modelranden. In geval van een GHB is er geen enkele beperking voor de grootte van de
ingaande- en uitgaande fluxen over de randen, omdat de GHB een oneindige bron van
water voorstelt. Bij niet correcte k-waarden en/of diktes van modellagen kan dit snel
leiden tot onrealistische fluxen over de rand.
Het doorvoeren van optie 1 zou leiden tot een zeer grote inspanning, bijvoorbeeld om
beschikbare data in het buitenland (landgebruik, peilen, maaiveld, etc.) te inventariseren
en te actualiseren. Het is logischer dat de landelijke toepassing de regionale
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3.2.1.2

modeltoepassingen volgt, en niet andersom. Voor de fluxrandvoorwaarden daarentegen
kunnen met de regionale modellen met een beperkte inspanning relatief goede
inschattingen worden gegeven van de randvoorwaarden. Het gebruik van fluxen heeft
daarbij de voorkeur boven het opleggen van stijghoogtes uit de regionale modellen,
omdat het gebruik van stijghoogten naar verwachting (zie eerste punt) zou leiden tot
grotere onzekerheden in de fluxen, die met de stijghoogten berekend zouden worden,
dan de onzekerheden in de regionaal berekende fluxen zelf.
De keuze voor fluxrandvoorwaarden is naar verwachting stabieler dan de keuze voor
stijghoogterandvoorwaarden. Bij bijvoorbeeld analyses van klimaatverandering is de
verwachting dat dit meer effect zal hebben op de stijghoogtes (bijvoorbeeld door meer
of minder grondwateraanvulling) dan op de laterale in-of uitstroom over de
modelranden, als aangenomen wordt dat de effecten van de klimaatverandering aan
weerszijden van de grens ongeveer vergelijkbaar zijn. Dan blijft de gradiënt van de
stijghoogte min of meer hetzelfde en daardoor ook de in- en uitstroom (in het geval van
“confined” rekenen in MODFLOW, waar bij LHM voor gekozen is).
Overstappen op een fluxrandvoorwaarden, waarbij de vaste fluxen direct op de
landsgrens worden opgelegd, heeft als bijkomend voordeel dat het totale modelgebied
significant kleiner wordt. De GHB/RCH-randvoorwaarde bestond namelijk uit een
aanzienlijk modeloppervlak in België en Duitsland. Nu dit deel van het model afgestoten
kan worden, scheelt dat in rekentijden.

Implementatie van de nieuwe randvoorwaarden
Voor het afleiden van vaste-flux randvoorwaarden op de landsgrenzen in het LHM is gebruik
gemaakt van de stationaire modelresultaten van het Brabant model (begin 2017 aangeleverd
door Royal HaskoningDHV), IBRAHYM (v2.1), MIPWA (v2.1) en MORIA (v3.2). Voor deze
modeltoepassingen waren ofwel de benodigde stationaire modelresultaten beschikbaar ofwel
konden snel en eenvoudig stationaire resultaten gegenereerd worden. Deze voorwaarde gold
niet voor een deel van Zeeland en een deel van de grens in Gelderland. Daarom is voor deze
delen gebruik gemaakt van stationaire modelresultaten van de vorige versie van het LHM, om
de oude modelranden te vervangen. Aanbevolen wordt deze randen in de toekomst te
actualiseren met behulp van AMIGO en het Zeeland model.
Opgemerkt wordt dat de “buitenlandse randvoorwaarden” in de verschillende regionale
modeltoepassingen anders zijn bepaald. In IBRAHYM en het Brabant model is uitgebreide
analyse uitgevoerd, om de geohydrologie in het buitenland goed te schematiseren, in andere
deelmodellen is het buitenland (grotendeels) geschematiseerd op basis van extrapolatie van
de eigen schematisatie bij de landsgrenzen.
Figuur 3.1 geeft een overzicht op basis van welke regionale modellen welk deel van de
landsgrenzen is geactualiseerd. Op de overgangen met de zee in het westen en noorden,
tussen waar de Belgisch-Nederlandse grens de zee raakt en waar de Duits-Nederlandse
grens de Eems raakt, is de GHB-randvoorwaarde uit de vorige versies van het LHM
gehandhaafd.
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Figuur 3.1: Herkomstmodel van de vaste-flux randvoorwaarde.

Voor de geactualiseerde randvoorwaarden zijn per modelkolom de fluxen vanuit het regionale
model volgens de volgende procedure toegekend aan de LHM-modellagen:
 Eerst is de overlap van het LHM en de regionale modeltoepassing bepaald. De
schematisaties van de regionale modellen zijn namelijk in delen van het land dieper.
De fluxen die door het regionale model zijn berekend, zijn vervolgens (evenredig)
gecorrigeerd op basis van de verhouding van de transmissiviteiten die overlappen
met de LHM-schematisatie en de transmissiviteiten die onder de onderkant van het
LHM liggen.
 Vervolgens is per kolomzijde (noord, zuid, west en oost) op de modelrand, de flux
over de modelrand per laag berekend, en verdeeld op basis van de verdeling van van
de transmissiviteiten in het model. Hiervoor zijn via een geautomatiseerde procedure
de berekende regionale fluxen (cumulatief) uitgezet tegen de transmissiviteiten (kD)
van het regionale model (eveneens cumulatief, zie Figuur 3.2). Vervolgens zijn op
basis van de transmissiviteiten in het LHM de fluxen toegekend per modellaag, door
de cumulatieve fractionele KD van die modellaag te berekenen en in de relatie zoals
getoond in Figuur 3.2 de bijbehorende flux op te zoeken via interpolatie. Door gebruik
te maken van relatieve fluxen en transmissiviteiten wordt geborgd dat de waterbalans
behouden blijft.
 De bijdragen aan de randflux van de verschillende kolomzijden worden vervolgens
per modellaag bij elkaar opgeteld en de resulterende flux is als fluxrandvoorwaarde
aan het model opgelegd, vastgelegd in de WEL-package.
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Figuur 3.2: Illustratie van de berekening van de toe te kennen flux aan een bepaalde LHM laag. KD cum,reg = de
cumulatieve transmissiviteit in het regionale model tot en met de modellaag waarvoor KD cum,reg berekend
wordt. KDtotaal,reg = de totale KD over alle modellagen in het regionale model, afgekapt op de onderkant van
het LHM. Qcum,reg = de cumulatieve flux over de kolomzijde in het regionale model tot en met de modellaag
waarvoor Qcum,reg berekend wordt. Qtotaal,reg = de totale flux over alle modellagen in het regionale model,
afgekapt op de onderkant van het LHM. Idem voor LHM i.p.v. reg. Met KD cum,LHM en KDtotaal,LHM bekend, kan
vanuit de geplotte relatie Qcum,LHM berekend worden en daarmee de flux die aan de betreffende LHM laag
toegekend moet worden.

3.2.1.3

Effect van de nieuwe randvoorwaarden
In figuur 3.3 zijn de effecten van het aanpassen van de randen in het LHM weergeven voor
de gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstanden (resp HG3 en LG3) in het jaar 2003.
De aanpassingen in Noord Nederland hebben beperkt effect op de grondwaterstanden, om
dat de grondwaterstroming hier overwegend noordelijk gericht is en dus grotendeels
evenwijdig loopt met de Nederlands-Duitse grens. Er is daardoor sprake van een geringe flux
over de landsgrenzen. In Noord-Brabant en Limburg zijn grotere effecten waarneembaar (in
de orde van meters grondwaterstandsverandering). In Zuid-Limburg en het zuiden van de
stroomgebieden van de Beerze en Reusel, leiden de nieuwe randvoorwaarden tot ondiepere
grondwaterstanden, terwijl in overige gebieden in Limburg en Brabant, bijvoorbeeld de
Brabantse Wal, (fors) diepere grondwaterstanden voorkomen. Vanwege de betere
onderbouwing van de schematisatie van het buitenland in de regionale toepassingen
IBRAHYM en het Brabant-model, worden deze nieuwe randvoorwaarden in LHM als
verbetering beschouwd. Vanwege het gebrek aan metingen in de beïnvloede zones kan dit
echter niet goed gevalideerd worden. Tegelijkertijd is, behalve in Zuid-Limburg de ruimtelijke
uitstraling van het effect van de randvoorwaarde-aanpassingen dermate beperkt dat de
conclusie getrokken kan worden dat deze aanpassing van de schematisering beperkt effect
heeft op de modelresultaten en –analyses op nationale schaal. De randvoorwaarden wijzigen
bij toepassing van grote hydrologische ingrepen en toepassing van klimaatscenario’s. Dit
geldt het sterkst voor de grens met België en de grens met Duitsland in de Centrale Slenk.
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De grondwaterstroming op het Kempisch Plateau loopt van zuid naar noord, waardoor
wijzigingen in de grondwateraanvulling de fluxen over de grens zullen beïnvloeden. Ook de
Centrale Slenk wordt op grotere diepte vanuit het Kempisch Plateau aangevuld (pers.
mededeling W.J. de Lange, 2017). Aanbevolen wordt een gevoeligheidsanalyse te verrichten
voor het effect van klimaatscenario’s en indien nodig extra randvoorwaarden voor
klimaatstudies te genereren. Daarbij zouden ook bekende wijzigingen in
drinkwateronttrekkingen meegenomen kunnen worden in het intrek gebied van Brabant,
Limburg en Zeeuws Vlaanderen. Hoewel de oude randvoorwaarden naar verwachting minder
gevoelig zijn voor genoemde wijzigingen in het klimaat en onttrekkingen, wordt aanbevolen
ook het effect op de oude randvoorwaarden te onderzoeken. Tot op heden is in toepassingen
(in het Nationaal Water Model) aangenomen dat dit effect beperkt is.

Figuur 3.3 Effect van de nieuwe randvoorwaarden op de berekende HG3 (links) en LG3 (rechts) voor het jaar 2003.
In de blauwe gebieden worden met de nieuwe randvoorwaarden ondiepere grondwaterstanden berekend, in de
gele en rode gebieden diepere grondwaterstanden.

Uit de langjarige waterbalansen (1996-2006) blijkt dat de aanpassing van de
randvoorwaarden geleid heeft tot netto 48% minder instroom over de modelranden. Dit komt
neer op gemiddeld 4.3 *105 m3/dag.
3.2.2

Wijziging van de peilen van het hoofdwatersysteem
In paragraaf 2.3.1 is beschreven dat in vorige (basis)versies van het LHM in Zuid-Limburg
geen randvoorwaarden van de Maas waren geïmplementeerd. Figuur 3.4 laat zien tot waar
het oppervlaktewaterpeil is meegenomen in de voorgaande LHM releases en tot waar in de
huidige schematisatie.
In de schematisaties voor het Nationaal Water model (26-jarige reeks voor de referentie en
historische 100-jarige reeks) waren voor dit gebied wel randvoorwaarden opgenomen.
Daarom is voor de nieuwe release besloten over te stappen naar de referentiesituatie die
voor het Nationaal Water Model (NWM) is gegenereerd.
Door kleine verschillen in de opbouw van de reeks kan ook buiten Zuid-Limburg de invoer
wijzigingen. Opgemerkt wordt dat in de aanvullende delen in Zuid-Limburg (gebruikt in het
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NWM) de peilen constant zijn in de tijd, ondanks dat voor andere gebieden met rivieren de
peilen per maand variëren.

Figuur 3.5 Het verschil in peilen van het hoofdwatersysteem in LHM. Links het LHM peil zoals het in LHM 3.2.0 (en
eerder) was toegekend aan laag 2; rechts in LHM 3.3.0.

Het effect van de gewijzigde peilen voor het hoofdwatersysteem op de berekende peilen, is
weergegeven in figuur 3.6. In de figuur is het effect weergeven waarbij in de nieuwe
schematisatie van LHM met- en zonder nieuwe peilen is gerekend. Hierdoor is het effect van
de rivierpeilen in Zuid-Limburg niet zichtbaar. Door de verschillende wijzigingen tussen LHM
3.2.0 en 3.3.0 is het afzonderlijke effect van de rivierpeilen in Zuid-Limburg echter niet zuiver
in beeld te brengen met de uitgevoerde berekeningen.
Uit de figuren blijkt dat de hoogste grondwaterstanden ondieper zijn (enkele decimeters), de
laagste grondwaterstanden zijn voor delen van de Nederrijn lager (enkele decimeters), en
voor de overige delen hoger.
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Figuur 3.6 Effect van de gewijzigde invoerpeilen van het hoofdwatersysteem op HG3 (links) en LG3 (rechts)
berekend over 2003. Blauw=met andere invoerpeilen, ondiepere grondwaterstanden (=natter).

3.2.3

Wijziging van de maaivelddrainage in pleistoceen Nederland
De maaivelddrainage is in de nieuwe release op basis van de resultaten van de
gevoeligheidsanalyse op verschillende onderdelen aangepast:
•
In de hydrotypen die liggen in pleistoceen Nederland is de maaivelddrainage verdiept
van 15 naar 25 cm.
•
In gebieden waar een hoofdwatersysteem is gedefinieerd (met name rond de grote
rivieren), zijn de maaivelddrains verwijderd.
•
Na controle van de drainageniveaus in de maaivelddrains en de ontwateringsbasis van
het oppervlaktewater zijn de maaivelddrains in een deel van de cellen (zie paragraaf
2.3.5) minimaal 5 cm hoger gelegd dan het hoogste oppervlaktewaterpeil.
In figuur 3.7 is het effect van de wijziging van de schematisatie van de maaivelddrainage op
de berekende grondwaterstanden (HG3 en LG3) weergegeven voor een individueel jaar
(2003). De verdieping van de maaivelddrains in het pleistoceen zijn beperkt. In grote delen
van Oost en Zuid-Nederland worden geringe verlagingen van de grondwaterstanden
berekend. Logischerwijs is dit vooral een verlaging van de HG3 (de maaivelddrains toppen de
hoge grondwaterstanden verder af). De grotere afvoer van water in het profiel via de
maaivelddrains leidt op een deel van de zandgronden ook tot geringe verlaging van de LG3.
Rond de grote rivieren zijn de maaivelddrains geheel verwijderd. Hier worden ondiepere
grondwaterstanden berekend. Ook is uitstraling in de omgeving waarneembaar. Uit het
verschil in legenda’s in de figuren blijkt dat om kleine veranderingen gaat, binnen de
onzekerheden van de modeluitkomsten. In de infiltratiegebieden zijn uitstralingseffecten
waarneembaar, maar de effecten in deze gebieden zijn nog weinig, omdat het model hier
door de korte rekenperiode nog niet voldoende is ingespeeld. Dit geldt in het bijzonder in
Zuid-Limburg, omdat de randvoorwaarden voor de Maas niet goed waren geïmplementeerd.
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Figuur 3.8 Effect van de gewijzigde maaivelddrainage (SOF) op GHG (links) en GLG (rechts) berekend over 2003.
Blauw=met nieuwe maaivelddrainage, ondiepere grondwaterstanden (=natter). De twee figuren boven zijn getoond
met de “standaard” legenda (grijs gebied is tot plus of minus 5 cm). De twee figuren onder zijn getoond met een
verfijnde legenda (factor 10 kleiner, grijs gebied is tot plus of minus 0,05 cm), waardoor de invloed van de
aanpassing beter zichtbaar is.

3.2.4

Verschuiving van de maaiveldgreppels binnen het model t.b.v. TRANSOL
In LHM 3.2.0 zijn maaiveldgreppels geïntroduceerd. In deze modelversie zijn ze gekenmerkt
als 5e drainagesysteem. Een 5e drainagesysteem was echter niet gedefinieerd in de
koppelingsprogrammatuur met MOZART en TRANSOL. In de nieuwe LHM versie is door
wijziging van de buitenranden (zie paragraaf 4.2.1) het tweede drainagesysteem beschikbaar
gekomen. Daarom zijn in LHM 3.3.0 de maaiveldgreppels verplaatst naar het tweede
drainagesysteem. Het verplaatsen heeft geen effect op de berekende grondwaterstanden in
LHM. Het vrijkomen van het drainagesysteem is in de nieuwe release benut voor het
separaat doorgeven van de afvoeren uit de maaiveldgreppels aan MOZART en TRANSOL.
Deze onderhoudswerkzaamheden waren nog niet volledig gerealiseerd in LHM 3.2.0 en zijn
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nodig voor toekomstige toepassing van TRANSOL. Door benutting van het tweede
drainagesysteem wordt voorkomen dat de koppeling tussen MODFLOW en TRANSOL
hiervoor moest worden gewijzigd. In rekenresultaten van LHM 3.2.0 konden
waterbalansfouten worden gegenereerd doordat het gedraineerde water van de
maaiveldgreppels niet werd doorgegeven in de modelkoppelingen; dit is verbeterd in LHM
3.3.0, dit is nu verholpen.
3.2.5

Wijziging van de secundaire en tertiaire peilen op basis van AHN filtering
In LHM versie 3.3.0 is de ontwateringsbasis (peilen en slootbodem) voor het secundair en
tertiaire drainagesysteem in het pleistocene deel van Nederland aangepast. Op basis van de
resultaten van de gevoeligheidsanalyse (zie paragraaf 2.3.3) en de ervaring met het gebruik
van dergelijke gegevens in Brabant (zie paragraaf 2.3.3.) is besloten om voor deze gebieden
de van AHN-afgeleide informatie over de ontwatering toe te passen. Hierbij is van tevoren
geen onderscheid gemaakt in gebieden waar de grondwaterstanden in LHM 3.2.0 te diep of
te ondiep worden berekend, aangezien de methode generiek als verbetering wordt
beschouwd. Voor de overige drainagesystemen (primaire systemen en rivieren) wordt geen
verbetering verwacht, aangezien de al gebruikte gegevens van de waterschappen en van
RWS (direct of via modelberekeningen) hier nauwkeuriger worden geacht. Voor de primaire
systemen en het hoofdwatersysteem zijn de peilen dan ook niet aangepast.
De effecten van de wijziging zijn onderbouwd met een berekening voor het jaar 2003 en
weergegeven in figuur 3.9. De aanpassingen leiden tot een verhoging van zowel de laagste
als hoogste grondwaterstanden in een groot deel van de provincies Noord-Brabant en
Limburg. In het pleistocene deel in oosten noorden van het land komen zowel geringe
verhogingen als verlagingen van de berekende grondwaterstanden voor. Uit de wijzigingen
van de invoer en de berekeningen in de gevoeligheidsanalyse is af te leiden dat de
verlagingen vooral worden veroorzaakt door aanpassingen in de tertiaire ontwatering. De
verhogingen worden veroorzaakt door een combinatie van aanpassingen in het secundaire
en tertiaire systeem.

Figuur 3.9 Effect van gecorrigeerde AHN peilen(secundair en tertiair) op de HG3 (links), LG3 (rechts) berekend
over het jaar 2003.
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3.2.6

Wijziging van de diepte van de buisdrainage
Op basis van de resultaten van de gevoeligheidsanalyse, en bestudering van de
verschillende versies van de buisdrainage, is besloten om in de nieuwe release de diepte van
de buisdrainage op een aantal punten aan te passen. De oorspronkelijke diepte van de
buisdrainage is overgenomen van de inventarisatie van Massop en Schuiling (2016) en
verschaald naar de cellen van LHM (Burgering et al, 2016). Na nadere analyse blijken de
drainageniveaus aanzienlijk dieper te kunnen liggen dan de ontwateringsbasis van het
oppervlaktewatersysteem. Bijvoorbeeld in het noordelijk zeekleigebied (hydrotype 17)
kwamen drainagediepten van meer dan 1.50 m. onder maaiveld voor, terwijl de
ontwateringsbasis soms enkele decimeters hoger lag. Binnen het regionale model MIPWA is
hier recent een correctie voor het uitgevoerd (Hunink et al, 2017, in prep.), door een
denkbeeldig ontwateringsvlak te genereren, en de diepte van de buisdrainage net boven dit
ontwateringsvlak te leggen. Een dergelijke exercitie kostte te veel tijd om landsdekkend door
te voeren. De drainagediepte die is opgegeven door de agrariërs en toegepast in de
gevoeligheidsanalyse (zie paragraaf 2.3.8) lijkt te klein; omdat ook rekening moet worden
gehouden met de maaiveldsvariatie binnen een 250 m cel moet in het model een grotere
draindiepte worden opgelegd.
Uiteindelijk is besloten om per hydrotype te kijken naar de gehanteerde diepte van de
drainagebuizen, de eerder gebruikte diepten (o.a. in de hydrologie voor STONE), de diepten
van de ontwateringsmiddelen (zie dataportaal NHI, op www.nhi.nu) en aanwijzingen voor
eventuele systematische afwijkingen van de berekende en gemeten grondwaterstanden. Dit
heeft geleid tot de volgende bijstelling van de diepte van de buisdrainage:
Hydrotype nr
1
15
16
17
18
19
20

Omschrijving Hydrotype
Betuwe kom
Tegelen / Kedichem
Westland C
Westland D
Westland DC
Westland DH
Westland DHC

Bijstelling diepte buisdrainage t.o.v.
Massop en Schuiling (2016)
20 cm dieper
20 cm ondieper
diepte max 100 cm
5 cm ondieper en diepte max 135 cm
diepte max 100 cm
10 cm ondieper
10 cm ondieper

In de IJsselmeerpolders komen verschillende hydrotypen met drainagebuizen voor.
Aanvullend op de wijziging per hydrotope in de tabel, zijn in LHM 3.3.0 in deze gebieden de
drains die op 110 cm diepte lagen gewijzigd naar 120 cm diepte, conform de oorspronkelijke
schematisatie in de hydrologie van STONE. De drainageweerstanden zijn niet aangepast in
het model.
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Figuur 3.10 Effect van de wijzigingen in buisdrainagediepte op GHG (links) en GLG (rechts) berekend over 2003.
De nieuwe buisdrainagediepte resulteert in ondiepere grondwaterstanden.

3.2.7

Wijziging van geohydrologische eigenschappen van de ondergrond
Op basis van de gevoeligheidsanalyses (zie paragraaf 2.3.11) is besloten om de
geohydrologie in vier hydrotypen aan te passen (zie figuur 3.11).

Figuur 3.11: De hydrotypen waarin de weerstanden van het topysteem zijn aangepast
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De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in de nieuwe schematisatie van LHM:
- Op basis van de schematisering in de STONE-hydrologie is de weerstand in het
hydrotype Duinstrook verhoogd met 2400 dagen (de weerstand was zeer gering). Dit
is de weerstand die in de STONE-hydrologie aan het topsysteem van dit hydrotype is
toegekend (Kroon et al., 2001), en die grotendeels ontbreekt in de LHM
schematisering.
- Ook voor het Nuenenprofiel geldt dat de weerstand die in de STONE-hydrologie is
toegekend aan het topsysteem (180 dagen) veelal niet teruggevonden wordt in de
bovenste scheidende lagen (C1 en C2) in LHM 3.2.0. Besloten is daarom de
weerstand te verhogen met 150 dagen, meer conform de hydrologie van STONE.
- Aan het dekzandprofiel is in de STONE-hydrologie een heel lage weerstand
toegekend (van 0 - 1 dag), terwijl in LHM 3.2.0 een minimumwaarde van 10 dagen is
gehanteerd. Lokaal worden in dit hydrotype binnen het LHM veel hogere
weerstandswaarden gebruikt, voor in REGIS onderscheiden kleilenzen binnen dit
hydrotype. De weerstandswaarden voor deze kleilenzen zijn gehandhaafd, maar de
minimale waarde van 10 dagen in de overige zones zijn verlaagd naar de waarde van
1 dag die ook in de STONE-hydrologie is gehanteerd.
- Van het Oost-Nederland-profiel is de aanwezigheid van ondiepe tertiaire klei bekend.
Deze zijn echter niet geschematiseerd als een ondiepe weerstand in het LHM.
Besloten is de ondiepe weerstand (beperkt) te verhogen met 40 dagen.
De hierboven beschreven weerstandsverhogingen zijn verdeeld over C1 en C2 en niet
volledig toegekend aan C1 (zoals in de gevoeligheidsanalyse is gedaan), omdat C1 in het
LHM vaak erg ondiep ligt en verondersteld wordt dat de extra weerstand over een groter
diepteprofiel geldt. De toekenning van de extra weerstand is evenredig met de diepteligging
van de modellagen doorgevoerd, volgens de volgende regels:
C1nieuw = C1 + S1*Cextra
C2nieuw = C2 + S2*Cextra
Met:
S1 = (TOP1-TOP2)/(TOP1-TOP3])
S2 = (TOP2-TOP3)/(TOP1-TOP3])
Waarin:
C1 en C2 = de oorspronkelijke weerstanden voor laag 1 en 2
C1nieuw en C2nieuw = de aangepaste weerstanden voor laag 1 en 2
TOP1, TOP2 en TOP3 = bovenkant modellaag 1, 2 en 3
De wijziging van de weerstanden zijn weergegeven in figuur 3.12. De effect van de
wijzigingen op de berekende grondwaterstanden zijn weergegeven in figuur 3.13. In de
Nuenengroep worden de berekende grondwaterstanden in een aanzienlijk deel van het
gebied tussen de 5 en 15 cm verhoogd. In de duinstrook is de verhoging van de
grondwaterstanden aanzienlijk hoger (orde meters). De effecten in Oost-Nederland zijn
beperkt.
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Figuur 3.12: Wijziging van de weerstanden van het topysteem in de modellagen 1 en 2.

Figuur 3.13 Effect van de wijzigingen in geohydrologische eigenschappen (weerstanden in eerste en tweede
modellaag) op GHG (links) en GLG (rechts) berekend over 2003. In blauwe gebieden worden met aangepaste Cwaarden ondiepere grondwaterstanden berekend.

3.3
3.3.1

Aanpassingen in de invoer van MetaSWAP
Aanpassing van het maaiveld
In 2016 is een nieuwe maaiveldkaart afgeleid ten behoeve van het LHM. Deze actualisatie is
in LHM 3.3 doorgevoerd in de MetaSWAP-preprocessing. De verschillen met het
maaiveldbestand dat voorheen is gebruikt, zijn weergegeven in figuur 3.14. De grootste
veranderingen zijn zichtbaar op de hoger gelegen delen van Nederland, zoals de Veluwe,
waar de grondwaterstanden over het algemeen diep zijn. In dergelijke gebieden heeft de
ligging van het maaiveld nauwelijks invloed op de uitkomsten van het model.
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In de preprocessing van MetaSWAP wordt de hoogte van het maaiveld gebruikt om greppels,
buisdrains en de drempel voor oppervlakkige afstroming ‘op te hangen’ aan het maaiveld. In
gebieden met ondiepere grondwaterstanden zouden de wijzigingen in maaiveldshoogten
meer invloed moeten hebben, omdat de bergingscoëfficiënt afhankelijk is van de
grondwaterstand ten opzichte van maaiveld.

Figuur 3.14. Verschil in invoerbestanden voor het maaiveld (AHN kaart), in de preprocessing van LHM 3.3.0 ten
opzichte van de preprocessing in LHM 3.2.0. Rood betekent dat de gebruikte maaiveldhoogte (in +m NAP) in LHM
3.3.0 lager is dan in versie LHM 3.2.0.

Het effect van het gebruik van een ander maaiveldbestand is aangetoond met een
modelberekening voor het jaar 2003. In figuur 3.15 zijn de verschillen in berekende
grondwaterstanden weergegeven bij gebruik van het oude en het nieuwe maaiveldbestand.
De gevolgen van het inbrengen van het geactualiseerde maaiveld zijn beperkt, In het zuiden
van Limburg is op de grens van Nederland nog wel een zeer lage waarde gevonden (no-data
value, zie rode stip) die vervolgens nog handmatig is aangepast in het uiteindelijke
invoerbestand voor release LHM 3.3.0.
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Figuur 3.15 Effect van de wijziging van het maaiveldbestand in MetaSWAP op HG3 (links) en LG3 (rechts)
berekend voor het jaar 2003. Rood geeft aan dat de aanpassing in LHM 3.3.0 leidt tot diepere grondwaterstanden.

3.3.2

Wijziging van de maaiveldberging en infiltratiecapaciteit
Oppervlakkige afvoer kan in het LHM op verschillende manieren worden berekend. Tot op
heden is gebruik gemaakt van afvoer door ondiepe greppels, gelegen op 0,15 meter diepte
met een ontwateringsweerstand van 30 dagen.
Op basis van de gevoeligheidsruns (zie 2.3.6 en 2.3.7) is besloten om oppervlakkige
afstroming te implementeren in MetaSWAP. Daarbij is uiteindelijk de volgende parametrisatie
doorgevoerd (invoerbestand svat2swnr_roff.inp):
 De berging op het maaiveld is gesteld op 2 mm, conform de STONE-hydrologie;
 De run-off weerstand is gesteld op 1 dag;
 De run-on weerstand is gesteld op 99999 dagen.
Uitzonderingen zijn de buitendijkse gebieden, waar de run-off uitgeschakeld blijft en
glastuinbouwgebieden, waar run-off optreedt als regenwaterbassins overstromen.
De infiltratiecapaciteit van de bodem is niet aangepast en blijft 50 mm/dag.
Door de implementatie van het metaSWAP-run-off concept, zal in het LHM run-off optreden
als er meer dan 2 mm water op het maaiveld komt te staan. Dit kan het gevolg zijn van hoge
grondwaterstanden of van gebrekkige infiltratie aan het maaiveld in droge omstandigheden.
Het effect van de wijzigingen op de run-off is beschreven in paragraaf 2.3.6. De wijzigingen
van de surface run-off in het model worden voor de waterkwaliteitsberekeningen als
belangrijke verbetering in de schematisering in LHM beschouwd. De wijzigingen hebben ook
effecten op de berekende grondwaterstanden. Doordat in de nieuwe versie ook een deel van
het water via surface run-off wordt afgevoerd, is er minder water beschikbaar voor
verdamping en de aanvulling van het grondwater. Dit resulteert op een aantal locaties in
diepere grondwaterstanden (zie figuur 3.16).
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Figuur 3.16 Effect van de wijziging van de maaiveldberging en infiltratiecapaciteit in MetaSWAP op HG3 (links) en
LG3 (rechts) berekend voor het jaar 2003. Rood geeft aan dat de aanpassing in LHM 3.3.0 leidt tot diepere
grondwaterstanden.

3.3.3

Wijziging van eigenschappen in het landgebruik
Voor toepassing van LHM resultaten in AGRICOM is verzocht om de parametrisatie van
bloembollen aan te passen in het LHM. In LHM zijn tot nu toe bloembollen geparametriseerd
als akkerbouwgewassen, waardoor het groeiseizoen afwijkt van de praktijk.
Volgens het CBS was het areaal bloembollen in NL 26033 ha. Dit is in lijn met het areaal in
het LHM (26460 ha). De helft hiervan betrof tulpen, bijna een kwart lelies (zie tabel).
Tabel 3.1 overzicht van het voorkomen van bolgewassen in Nederland

Gewas
Dahlia
Gladiolen
Hyacinten
Irissen
Krokussen
Lelies
Narcissen
Tulpen
Zantedeschia
Overige bol- en knolgewassen
Totaal

Areaal Percentage
(ha)
(%)
325
1.2
918
3.5
1465
5.6
273
1.0
383
1.5
6059
23.3
1594
6.1
13204
50.7
236
0.9
1578
6.1
26033
100

De groeiseizoenen van tulpen en lelies zijn zeer verschillend. Tulpen (en ook hyacinten en
narcissen) worden gepoot in november en geoogst in juli, terwijl lelies in april opkomen en in
oktober worden geoogst. In LHM wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende
bollensoorten en kiezen we daarom voor de meest voorkomende: de tulp.
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Voor de verbeterde gewasparameters is aangesloten bij de invoer die ook in SWAP wordt
gehanteerd. Daaruit wordt voor bollen de gewasfactor 1.1 gebruikt. Het groeiseizoen van
bollen is overgenomen uit de AGRICOM-schematisatie en loopt van 1 maart tot 20 juli.
Het effect van deze aanpassing is zeer gering (orde centimeters, binnen de legenda) en
beperkt zich tot de bollengebieden (onder meer de kop van Noord-Holland en Flevoland).

Figuur 3.17 Effect van de wijziging van het landgebruik in MetaSWAP op GHG (links) en GLG (rechts) berekend
over 2003. Gele en rode gebieden duiden op diepere grondwaterstanden met de aanpassing, blauw op ondiepere
grondwaterstanden.

3.3.4

Wijziging bodemschematisatie
In LHM 3.2.0 is de bodemfysische schematisatie gewijzigd. Sinds die versie wordt gebruik
gemaakt van 370 bodemfysische eenheden, die ruimtelijk worden toegekend op basis van de
bodemkaart 1:50000. Voor de niet-gekarteerde gebieden is een versimpelde bodemkaart
gebruikt, die onderscheid maakt in vier hoofdsoorten: zand, klei, veen en leem. Aan elk van
deze vier hoofdsoorten is het meest voorkomende bodemfysische profiel gekoppeld in de
betreffende hoofdsoort (Burgering et al, 2016).
Bij controle van de toekenningsprocedure in LHM 3.2.0 bleek dat in de toekenning van
kleigronden abusievelijk een zware kleigrond was toegekend aan de niet-gekarteerde
kleigebieden. Dit is in het kader van beheer en onderhoud in LHM 3.3.0 vervangen door een
lichte kleigrond, dit lijkt een meer realistische benadering. Dit heeft zichtbare gevolgen voor
zowel de grondwaterstanden als waterbalanstermen zoals de verdamping (zie hoofdstuk 5).

3.3.5

Wijziging beregening
In LHM 3.2.0 zijn extra vormen van landgebruik geïntroduceerd. Voor de nieuwe categorie
sportvelden en fruitkwekerijen werd beregening volgens de normale procedure toegekend In
LHM 3.2.0, waardoor deze landgebruiksvormen niet altijd beregend werden. In LHM 3.3.0 is
de beregening van deze landgebruiksvormen gewijzigd, zodat deze landgebruiksvormen
vaker beregend kunnen worden (vergelijkbaar met bollen).
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3.4

Aanpassingen in de invoer van het Distributiemodel
In het kader van het beheer en onderhoud van DM is de inlaatcapaciteit nabij Lochem
verplaatst van het bovenstroomse district 24 naar het benedenstroomse district 241. Dit was
oorspronkelijk zo bedoeld, en past bij de schematisatie van de inliggende Local Surface
Waters (LSW’s). In district 24 liggen namelijk uitsluitend vrij afwaterende LSW’s, terwijl district
241 ongeveer voor de helft bestaat uit peilbeheerste LSW’s. Voor de peilbeheerste LSW’s
mag enige inlaatcapaciteit worden verwacht, terwijl in het model oorspronkelijk 0,001 m3/s
was opgegeven. De verplaatste inlaatcapaciteit van 1.0 m3/s, is op basis van feedback van
de waterbeheerder in het kader van de IMPREX-studie tegelijk met de aanpassing verhoogd
naar 1.3 m3/s.
De wijziging heeft enig effect op de berekende verdeling van het oppervlaktewater. Uit de
resultaten van het Distributiemodel blijkt dat door de aanpassing bij Eefde in droge perioden
een iets hogere wateraanvoer op het Twentekanaal wordt berekend (max. 0.4 m3/s, zie figuur
3.18). Verder blijkt uit steekproeven dat benedenstrooms van de inlaat de berekende
grondwaterstanden enkele cm’s hoger zijn.

Figuur 3.18. Effect van de wijziging op de berekende wateraanvoer in het Twentekanaal in 2003, ten gevolge van
aanpassing van de inlaatcapaciteit in de districten 24 en 241. In rood is de berekende aanvoer weergegeven
volgens de oude schematisatie, in blauw de aanvoer volgens de nieuwe schematisatie, in groen het verschil.
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4 Wijzigingen in de programmatuur
4.1

Inleiding
In dit hoofdstuk zijn de wijzigingen in de programmatuur beschreven van de rekencode die is
gebruikt bij de oplevering van de tussenversie in maart 2017. Het betreft kleinere aanpassing
in de modelcode van MetaSWAP en MODFLOW, en aanpassing van de
voorbewerkingsprogrammatuur en de nabewerkingsprogrammatuur, gericht op het maken
van invoer voor waterkwaliteitsberekeningen. De implementatie van de nieuwe software voor
het parallel rekenen (aug 2017) is afzonderlijk beschreven in hoofdstuk 6.

4.2

Wijzigingen MetaSWAP
In de programmatuur is ten behoeve van de gevoeligheidsanalyse een factor geïntroduceerd
om de infiltratiecapaciteit te kunnen variëren (zie paragraaf 2.3.6). Hierdoor wordt het
mogelijk in de toekomst de infiltratiecapaciteit te kalibreren, of maatregelen door te rekenen
die invloed hebben op de infiltratiecapaciteit. De aanpassing is gerealiseerd door in de
invoerfile “uscl_svat.inp” een extra parameter toe te voegen (ksat van de bovenste bodem
bouwsteen), die wordt ingelezen door de code van MetaSWAP. De parameter staat
standaard op 1, waardoor er standaard geen gebruik van wordt gemaakt.
In de release is gebruik gemaakt van MetaSWAP versie 1175, die is vastgelegd in een
ontwikkelversie van iMOD, zie de volgende paragraaf.

4.3

Wijzigingen MODFLOW
Voor de gevoeligheidsanalyses is aanvankelijk gebruik gemaakt van de zelfde versie van
MODFLOW als in LHM 3.2.0 (iMOD 3.4, SVN versie 933). Bij het berekenen van de nieuwe
schematisatie van LHM 3.3.0 lukte het echter niet om met deze versie een langjarige
berekening voor de periode 1998 – 2006 uit te voeren. De berekening crashte op
verschillende momenten (in 2002, 2003 en 2004), waarbij een foutmelding werd verkregen in
de berekening van MetaSWAP ( “floating invalid”).
De fout werd tijdens de ontwikkeling hersteld in het kader van beheer en onderhoud van
iMOD, ter voorbereiding van iMOD 3.6. Daarom is voor de gevoeligheidsanalyses en de
tussenoplevering in maart gebruik gemaakt van een ontwikkelversie van iMOD (MODFLOW
svn 1212 en MetaSWAP svn 1175). Met deze Beta-versie van iMOD 3.6 bleek de berekening
doorgaans wel volledig door de berekeningsperiode heen te komen. Uitzondering vormen
enkele berekeningen waarbij MOZART-DM foutmeldingen vertoonde, deze “hickup” werd
verholpen door het model opnieuw aan te passen (zie aanbevelingen in hoofdstuk 7).
In de Beta-versie zijn ook enkele aanpassingen in de modelcode meegenomen. Hierdoor is
een kleine onzuiverheid geïntroduceerd in de vergelijking van LHM 3.3.0 en LHM 3.2.0, met
name waar onttrekkingen in het model precies op een celrand liggen. In de nieuwe iMODversie wordt het onttrekkingsdebiet door de modelcode verdeeld over de aangrenzende
cellen. Bij andere verdeling van de onttrekkingen en regionale variatie in geohydrologische
eigenschappen kunnen de effecten lokaal groot zijn.

Veranderingsrapportage LHM 3.3.0

49

11200573-000-BGS-0001, 31 augustus 2017, definitief

4.4

Wijzigingen voorbewerkingsprogrammatuur MetaSWAP
Het voorbewerkingsprogramma grid2metaSWAP is gewijzigd, om invoerbestanden voor de
run-off aan te maken. In dit programma worden invoertabellen voor MetaSWAP aangemaakt.
De wijziging was nodig aangezien in LHM tot nu toe geen rekening werd gehouden met runoff. Ten behoeve van de gevoeligheidsanalyses en LHM 3.3.0 is invoer gegenereerd voor de
afvoerdrempel op het maaiveld en weerstanden voor run-off en run-on. Daarnaast is ook
invoer gegenereerd voor de kalibratiefactor voor verticale doorlatendheid.
Voor het activeren van de run-off moet in de invoerfile para_sim.inp op de juiste waarde
worden gezet: run-offconcept_swmdl1 = -1

4.5

Wijzigingen voorbewerkingsprogrammatuur MODFLOW
Voor het afleiden van nieuwe randvoorwaarden voor MODFLOW is een script ontwikkeld
(“boundary_fluxes_LHM_v1.py”) dat fluxen afleid van modeltoepassingen en op basis van de
verdeling van de kD-waarden randvoorwaarden berekent per modellaag van LHM (of een
andere toepassing). De functionaliteiten van het pythonscript zijn nader toegelicht in
paragraaf 3.2.7.

4.6

Wijzigingen nabewerkingsprogrammatuur MetaSWAP voor de waterkwaliteit
Voor MetaSWAP zijn 2 versies beschikbaar. De actuele versie die wordt gebruikt in het LHM,
en een stand-alone toepassing, die kan worden gebruikt voor snelle berekeningen. Voor deze
laatste versie zijn ten behoeve van de waterkwaliteit de volgende 2 activiteiten verricht:
1. Actualiseren van de modelcode.
2. Inbouwen van de mogelijkheid om rekenresultaten van het oppervlaktewater in LHM
(MOZART) als randvoorwaarde op te kunnen leggen.
Vanuit het oogpunt van doelmatig beheer en onderhoud is door Wageningen ER
geïnvesteerd om de stand-alone versie van MetaSWAP, die nog werkte met een verouderde
NHI-versie, te synchroniseren met de actuele versie van NHI. Het achterstallig beheer en
onderhoud is gerealiseerd om in de toekomst consistente invoer voor de waterkwaliteit te
kunnen genereren, en te voorkomen dat er in twee versies (grotendeels gelijke) code hoeft te
worden bijgehouden. Dit wordt hieronder toegelicht.
Tot op heden werden twee versies van MetaSWAP bijgehouden. De stand-alone versie was
gekoppeld aan MODFLOW88 (dat niet meer in beheer en onderhoud is), terwijl de actuele
MetaSWAP versie, gekoppeld is aan MODFLOW 2005. Normaliter worden in het LHM, met
de componentenversie - bestaande uit gekoppelde programmatuur van DM, MOZART,
MetaSWAP en MODFLOW - de berekeningen geregisseerd door de gekoppelde
programmatuur. De stand-alone module heeft een SIMGRO-routine die de rol van regisseur
over heeft genomen, waardoor er niet met MODFLOW, MOZART en DM hoeft te worden
gerekend. Voor het simuleren van de drainageprocessen, die normaliter in MODFLOW
worden berekend, heeft de stand-alone versie een eigen drainage routine, die op basis van
de uitkomsten van LHM de drainageprocessen simuleert.
In de stand-alone versie werden voorheen geen randvoorwaarden vanuit het
oppervlaktewater opgelegd, waarmee de peilen in de grondwatermodellering kunnen worden
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gecorrigeerd. In de nieuwe stand-alone versie is het mogelijk gemaakt de berekende
MOZART-peilen als randvoorwaarden op te leggen.
De details van de aanpassingen zijn gedocumenteerd als veranderingsvoorstel 49 van
MetaSWAP, zie ftp://ftp.wur.nl/simgro/doc/Change_log/.
In testberekeningen is geverifieerd of in de stand-alone toepassing dezelfde resultaten voor
de uitvoer van MetaSWAP worden berekend als in het LHM. Daarbij is ingezoomd op een
aantal plots waar de MOZART peilen een sterke invloed hebben op de berekende drainage.
Voor deze plots zijn de berekende drainage in de stand-alone toepassing en het volledige
LHM met elkaar vergeleken (zie voorbeelden in bijlage B).
Vergelijkbaar met het kunnen opleggen van de oppervlaktewaterpeilen uit MOZART, is ten
behoeve van de gevoeligheidsanalyse (zie paragraaf 2.3.4) het in een ontwikkelversie
mogelijk gemaakt om ook te kunnen rekenen met peilen uit de –STONE-hydrologie. Deze
functionaliteit is uiteindelijk niet doorgevoerd in de nieuwe stand-alone versie, omdat naar
verwachting in de nabije toekomst geen gebruik zal worden gemaakt van deze mogelijkheid.
Het oppervlaktewater in MOZART heeft niet alleen invloed op de oppervlaktepeilen in het
grondwatermodel. Ook moet rekening worden gehouden met correctie van de toekenning van
de beregeningsvraag uit het oppervlaktewater, als blijkt dat er niet genoeg water in de LSW of
netwerk beschikbaar is. Daarom is de stand-alone toepassing ook uitgebreid om te kunnen
rekenen met de allocatiefracties van de beregening. Hiervoor is eveneens in bijlage B een
voorbeeld van een testresultaat gegeven.
Uit de testen wordt duidelijk dat het meenemen van het oppervlaktewater in een stand-alone
toepassing significant effect heeft. Daarmee is bevestigd dat een aanpak met gekoppelde
grond- en oppervlaktewatermodules zoals in het LHM, completer is dan een stand-alone
hydrologie (zoals toegepast in de hydrologie voor STONE).
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5 Resultaten van de inhoudelijke wijzigingen in LHM 3.3.0
5.1

Inleiding
In hoofdstuk 3 en 4 zijn de veranderingen in LHM 3.3.0 afzonderlijk beschreven. In dit
hoofdstuk komen de veranderingen samen en wordt een aantal resultaten van LHM 3.3.0
gepresenteerd. Daarbij wordt ook een vergelijking gemaakt tussen de rekenresultaten van
LHM 3.3.0 en LHM 3.2.0.
De informatie in dit hoofdstuk is gebaseerd op langjarige berekeningen, voor de periode 1996
- 2006, waarbij de eerste 2 jaren als inspeeljaar zijn gebruikt. Van de rekenresultaten worden
de belangrijkste karakteristieken, zoals de GxG, de run-off en de berekende afvoeren
besproken.

5.2

Grondwaterstanden
In figuur 5.1 zijn de verschillen in gemiddeld laagste en hoogste grondwaterstanden (GLG en
GHG) tussen LHM 3.2.0 en LHM 3.3.0 weergegeven. De absolute grondwaterstanden zijn
weergegeven in bijlage C.

Figuur 5.1 Verschil in grondwaterstanden in LHM 3.3.0 en LHM 3.2.0 voor de periode 1998 – 2006. Links: GHG,
rechts: GLG. In blauwe gebieden worden in de nieuwe release ondiepere grondwaterstanden berekend; in rode
gebieden diepere grondwaterstanden.

De gezamenlijke wijzigingen hebben effect op de grondwaterstanden in vrijwel heel
Nederland (wanneer ook de hele kleine effecten vanaf 1 cm worden beschouwd). De
belangrijkste wijzigingen zijn:
- In de riviergebieden worden zowel ondiepere als diepere grondwaterstanden
berekend, t.o.v. LHM 3.2.0. Enerzijds wordt dit veroorzaakt doordat in versie 3.2.0
niet overal de goede peilen waren meegenomen, anderzijds doordat de
maaiveldrainage in deze gebieden is uitgeschakeld, om interferentie tussen
rivierpeilen en maaivelddrains te voorkomen (zie paragraaf 3.2.3).
- In grote delen van oost Nederland (bijvoorbeeld Salland) waar te ondiepe
grondwaterstanden waren berekend met LHM 3.2.0, is in LHM 3.3.0 de GHG met 5
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tot 10 cm verlaagd door verdieping van de maaivelddrainage, wijzigingen in de
geohydrologie en aanvullende wijziging in de AHN-peilen. Het effect op de GLG is
beperkt (ca 1 tot 5 cm lagere grondwaterstanden).
In het oosten van de provincie Brabant (Nuenengroep), waar te diepe
grondwaterstanden waren berekend met LHM 3.2.0, worden als gevolg van de
aanpassing in de geohydrologie en de nieuwe AHN peilen 10 tot 20 cm ondiepere
grondwaterstanden berekend met LHM 3.3.0.
De duinstrook, waar te diepe grondwaterstanden waren berekend met LHM 3.2.0, laat
een (sterke) verhoging van grondwaterstanden zien, door toekenning van extra
weerstand onder het topsysteem.
Op de Veluwe zijn de grondwaterstanden (GLG) overwegend verhoogd en in enkele
delen verlaagd. Dit is toe te schrijven aan een gecombineerd effect van maatregelen
zoals wijziging van peilen (in een beperkt gedeelte van het gebied), maaivelddrains
en infiltratiecapaciteit. In de individuele sommen, met afzonderlijke maatregelen, zijn
de inspeeltijden voor dergelijke grote infiltratiegebieden echter te gering om zekerheid
over de belangrijkste oorzaak te geven.
In het noordelijke zeekleigebied, waar de grondwaterstanden te diep waren berekend
met LHM 3.2.0, is de GHG met ca 2.5 tot 10 cm verhoogd, als gevolg van de
ondiepere buisdrainage. De verhoging van de GLG is beperkt (tussen 0 en 5 cm). In
de IJsselmeerpolders is een verlaging van de GHG waarneembaar (veelal 5 – 10 cm)
door wijziging in de buisdrainage, evenals enige verlaging van de GLG (veelal 2.5 – 5
cm).
In delen van het holoceen zijn de GHG’s aangepast door wijziging van de
maaivelddrainage. In zuidwest Nederland en de kop van Noord-Holland bijvoorbeeld
zijn de GHG’s tot 10 cm ondieper berekend.
In de provincie Limburg zijn de grondwaterstanden sterk gewijzigd, als gevolg van
een combinatie van effecten. Rond de Maas is vernatting waarneembaar, doordat
nieuwe rivierpeilen zijn opgelegd en de maaivelddrains zijn weggehaald. In ZuidLimburg is ook de wijziging van de modelranden duidelijk waarneembaar. Wat daarbij
moet worden genoemd is dat de geohydrologische schematisatie van IBRAHYM
(waar de randvoorwaarde van is afgeleid) en LHM niet consistent met elkaar zijn.
Voor dit gebied wordt in LHM nog gewerkt met een oudere hydrologische
schematisatie. Buiten het effectgebied van de modelranden spelen andere
wijzigingen, zoals de wijziging van de maaivelddrains en de infiltratiecapaciteit.
De dynamiek van de grondwaterstanden is vergelijkbaar met LHM versie 3.2.0. In het
rivierengebied is de dynamiek toegenomen, door gebruik van de nieuwe rivierpeilen.

De gewijzigde grondwaterstanden zijn getoetst en vergeleken met een deelselectie van de
openbaar beschikbare metingen (zie paragraaf 2.2). Landelijk gemiddeld is er een beperkte
verbetering waarneembaar van enkele centimeters. De mediaan waarde blijft nagenoeg gelijk
(3 a 5 cm te droog). Per regio (hydrotype) zijn wel grotere verbeteringen waarneembaar. De
statistieken per hydrotype staan in bijlage D. Een samenvatting per hydrotype is gegeven in
tabel 5.1 en 5.2 (resp. voor de mean en p50-waarde). In deze tabellen zijn voor de eerste
twee modellagen de verschillen van de waarnemingen (DINO) en de berekende waarden
weergegeven per hydrotype.
Uit de tabellen blijkt dat over het algemeen minder grote of (vrijwel) gelijke afwijkingen in
grondwaterstanden waarneembaar zijn. In de gemiddelde waarde worden aanzienlijk grotere
afwijkingen geconstateerd dan in de mediaan-waarden. Voor Nederland bedraagt de
gemiddelde afwijking 2 tot 5 decimeter (te droog); de mediaan waarde 3 tot 5 cm (te droog).
Dat betekent dat een aantal uitschieters de gemiddelde waarde sterk beïnvloeden. In
paragraaf 2.2 is toegelicht dat voor hydrotypen met typische infiltratiegebieden, zoals
Duinstrook, Oost NL, Stuwwallen en Tegelen/Kedichem de mediaan-waarden en p75-
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waarden (20 tot 25 cm te droog) relevanter zijn voor de waterkwaliteit dan de gemiddelde
waarden.
Grotere verbeteringen zijn waarneembaar in de Hydrotypen Betuwe stroomrug, Duinstrook,
Stuwwallen, Westland-DHC- en DC-profiel. Ook in de voor de waterkwaliteit belangrijke
hydrotypen Dekzand Noord, Dekzand Zuid en de Nuenengroep en Tegelen/Kedichem zijn
duidelijke verbeteringen waarneembaar. In het hydrotype Oost Nederland is de
mediaanwaarde ongeveer gelijk gebleven, de gemiddelde afwijking is wel verbeterd. In het
open profiel (rond de Maas) zijn de afwijkingen tussen metingen en berekeningen juist groter
geworden. Daarbij wordt opgemerkt dat in dit gebied in LHM 3.2.0 de peilen van de Maas niet
correct waren meegenomen. De hydrologische schematisatie in de nieuwe versie wordt in dit
hydrotype beter geacht, ondanks dat hier grotere afwijkingen van de grondwaterstanden
worden berekend.
Tabel 5.1. Afwijking van de berekende grondwaterstand (mean) en de grondwaterstandswaarneming (mean) voor
de eerste twee lagen in LHM 3.2.0 en LHM 3.3.0. Negatieve waarden (m) geven aan dat het model te diepe
grondwaterstanden berekent; positieve waarden (m) te ondiepe grondwaterstanden. Waar een beperkt aantal
waarnemingen (<25) beschikbaar is, is de betreffende cel in grijs gearceerd. De waarden in rood worden sterk
beïnvloed door uitschieters van te diep berekende grondwaterstanden in infiltratiegebieden. Voor de waterkwaliteit
wordt aangeraden in deze gebieden te kijken naar de mediaan of p75-waarde.

Hydrotypenr

Hydrotype naam

1-24
1

(alle)
Betuwe kom

2

Laag 1
LHM 3.2.0

Laag 2
LHM 3.2.0

Laag 1
LHM 3.3.0

Laag 2
LHM 3.3.0

-0.52
0.29

-0.25
0.30

-0.48
0.24

-0.23
0.23

Betuwe stroomrug

0.41

0.33

0.09

0.05

3

Dekzand Noord

0.07

0.27

0.05

0.21

4

Duinstrook

-2.15

-0.94

-0.92

-0.73

5

Eem en/of keileem

-0.38

-0.01

-0.36

-0.01

6

Keileem

-0.13

0.19

-0.13

0.19

7

Keileem/Peeloo

-0.19

-0.08

-0.19

-0.08

8

Loss

-

-

-

-

9

Nuenen

-0.23

-0.12

-0.20

-0.12

10

Oost NL

-3.78

-4.33

-3.58

-4.25

11

Open profiel

-0.31

-0.13

-0.89

-0.45

12

Peeloo

-0.32

0.05

-0.33

0.05

13

Singraven-beekdalen

-0.02

-0.03

-0.05

-0.07

14

Stuwwallen

-2.57

-1.36

-2.51

-1.29

15

Tegelen/Kedichem

-0.64

1.95

-0.76

1.60

16

Westland- C

-0.30

0.01

-0.31

0.01

17

Westland –D

-0.06

-0.12

-0.06

-0.13

18

Westland –DC

-0.46

-0.46

-0.37

-0.43

19

Westland –DH

-0.14

-0.13

-0.13

-0.09

20

Westland –DHC

-0.32

-0.23

-0.28

-0.13

21

Westland –H

-0.13

0.10

-0.13

0.10

22

Westland –HC

-0.05

0.30

-0.06

0.30

23
24

Water

-0.62

-0.16

-0.47

-0.11

Dekzand Zuid
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Tabel 5.2. Afwijking van de berekende grondwaterstand (p50) en de grondwaterstandswaarneming (p50) voor de
eerste twee lagen in LHM 3.2.0 en LHM 3.3.0. Negatieve waarden (m) geven aan dat het model te diepe
grondwaterstanden berekent; positieve waarden (m) te ondiepe grondwaterstanden.

Hydrotypenr

Hydrotype naam

1-24
1

(alle)
Betuwe kom

2

Betuwe stroomrug

3

Dekzand Noord

0,15

0,26

0,13

0,19

4

Duinstrook

-1,80

-0,51

-0,64

-0,44

5

Eem en/of keileem

-0,09

-0,04

-0,09

-0.00

6

Keileem

0,05

0,28

0,04

0,26

7

Keileem/Peeloo

-0,05

-0,01

-0,06

-0,01

8

Loss

-

-

-

-

9

Nuenen

-0,18

-0,07

-0,10

-0,03

10

Oost NL

-0,40

-0,20

-0,39

-0,20

11

Open profiel

+0,08

+0,13

-0,13

-0,10

12

Peeloo

-0,03

+0,10

-0,02

+0,10

13

Singraven-beekdalen

0,06

-0,04

0,02

-0,03

14

Stuwwallen

-0,88

-0,37

-0,81

-0,26

15

Tegelen/Kedichem

-0,17

+0,80

-0,20

+0,50

16

Westland- C

-0,26

0,00

-0,28

0.00

17

Westland –D

-0,06

0,01

-0,05

0,00

18

Westland –DC

-0,27

-0,28

-0,27

-0,27

19

Westland –DH

-0,11

-0,10

-0,10

-0,08

20

Westland –DHC

-0,25

-0,21

-0,24

-0,15

21

Westland –H

-0,10

0,08

-0,10

0,07

22

Westland –HC

-0,05

0,35

-0,05

0,32

23
24

Water

-0,30

-0,14

-0,22

-0,13

Dekzand Zuid

Laag 1
LHM 3.2.0

Laag 2
LHM 3.2.0

Laag 1
LHM 3.3.0

Laag 2
LHM 3.3.0

-0,05
0,20

-0,04
0,22

-0,05
0,20

-0.03
0,14

0,41

0,36

0,07

0,05

In het voorjaar van 2017 is door Knotters en Massop een toetsing uitgevoerd op basis van de
Landelijke Steekproef Kaarteenheden (LSK). In de toetsing is geconcludeerd dat LHM 3.3.0
gemiddeld diepere grondwaterstanden simuleert dan waargenomen in de LSK. De mediaan
van de verschillen met de LSK bedraagt -7 cm, zowel voor de GHG als de GLG. Diepere
voorspellingen komen vooral voor onder stuwwallen, de Hondsrug, de Brabantse Wal en de
Maasterrassen. De validatieresultaten verschillen niet veel met de toetsing van LHM 3.0.
De toetsingsresultaten zijn in april 2017 samen met toetsingsresultaten van eerdere versies
van LHM en de hydrologie van STONE besproken in de begeleidingscommissie voor de
waterkwaliteitsmodellering, bestaande uit een afvaardiging van Rijkswaterstaat, PBL, RIVM
en het ministerie van Economische Zaken. Geconcludeerd is dat de effecten van de regionale
veranderingen die in LHM 3.3.0 niet naar voren komen in de landelijke toetsing omdat ze
elkaar ten dele opheffen. In grote delen van de zandgebieden worden vergelijkbare resultaten
waargenomen, maar met name in Brabant worden in de nieuwe versie de GHG en GLG beter
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(ondieper) gesimuleerd dan in eerdere versies van LHM (LHM 3.2.0 en LHM 3.0). Vergeleken
met de hydrologie van STONE, is het LHM aanzienlijk beter in het simuleren van de variatie
van grondwaterstanden. Impliciet betekent dat dat gemiddeld ook vaker te diep gesimuleerde
grondwaterstanden voorkomen (te ondiepe grondwaterstanden kunnen worden afgetopt door
het maaiveld). Te diep berekende grondwaterstanden worden vooral waargenomen in
gebieden met diepe grondwaterstanden, zoals onder de stuwwallen. De uitkomsten in
dergelijke gebieden zijn nauwelijks bepalend voor de waterkwaliteit.
In samenhang met de beoordeling van de andere modeluitkomsten van LHM 3.3.0, zoals de
berekende run-off (zie de volgende paragraaf), is door de begeleidingscommissie aanbevolen
over te stappen van de hydrologie voor STONE naar de hydrologie in LHM 3.3.0. Deze
overstap leidt naar verwachting tot een betere beschrijving van de hydrologische
randvoorwaarden voor de waterkwaliteit. Voor verdere verbetering van de modeluitkomsten
zijn grotere aanpassingen van de eigenschappen van het topsysteem nodig.
5.3

Run-off
In LHM 3.2.0 was alleen een benadering beschikbaar van de run-off door de schematisering
van maaivelddrains en maaiveldgreppels en de berekende run-off op landelijke schaal vrijwel
te verwaarlozen (zie paragraaf 2.2). In LHM 3.3.0 zijn de run-off processen in MetaSWAP
geactiveerd. De run-off uit glastuinbouwgebieden (het overlopen van de bergingsreservoirs)
is niet aangepast ten opzichte van LHM 3.2.0.
De berekende run-off is gemiddeld over de periode 1998-2006 22 mm per jaar. In het natte
jaar 1998 wordt een run-off van 53 mm berekend, in het droge jaar 2003 is dat 13 mm. De
run-off is daarmee aanzienlijk hoger dan in de STONE-hydrologie (gemiddeld circa 10
mm/jaar over een periode van 30 jaar). Er is geen duidelijke referentie voor de landelijke runoff. Een grove inschatting op basis van extrapolatie van een regionale analyse geeft een
indicatie dat het rond de 30 mm/jaar zou kunnen liggen (zie paragraaf 2.2). Voor de STONEhydrologie werd de berekende run-off als te laag beoordeeld. De berekende run-off in LHM is
hoger dan berekend in de hydrologie voor STONE en de fysische processen zijn beter
meegenomen in LHM. Geconcludeerd wordt dat de berekende run-off verbeterd is ten
opzichte van LHM 3.2.0 en waarschijnlijk ook ten opzichte van de hydrologie voor STONE.

Figuur 5.2 Berekende run-off in LHM 3.3.0 (links) en in LHM 3.2.0 (rechts), berekend over de periode 1998 – 2006.
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5.4

Verdamping
De verdamping vertoont beperkte wijzigingen. In veel stedelijke gebieden wordt een hogere
verdamping berekend (20-50 mm/jaar). Dit is het gevolg van de aanpassing van de
bodemfysische eenheid van zware klei naar lichte klei (zie paragraaf 3.3.4), waardoor minder
verdampingsreductie optreedt.
In de rest van Nederland zijn de verschillen gering (kleiner dan 20 mm jaar, meestal kleiner
dan 5 mm/jaar). Deze verschillen kunnen een gevolg zijn van een verschuiving in de
waterbalans door de implementatie van run-off, door verschillen in beregening of door
verschillen in berekende grondwaterstanden.

Figuur 5.3 Berekende verdamping in LHM 3.3.0 en verschil met verdamping in LHM 3.2.0, berekend over de
periode 1998 – 2006.

5.5

Beregening
Het landgebruik van de bollen is gewijzigd (zie paragraaf 3.3.3), waardoor de berekende
beregening van bollen ook is gewijzigd in LHM 3.3. Het beregeningsseizoen is verlengd en
per saldo 20 dagen langer geworden. Daardoor wordt meer beregening berekend in gebieden
met bollen. Verder is de beregening van sportvelden en fruitkwekerijen aangepast (zie
paragraaf 3.3.4); deze worden in LHM 3.3.0 altijd beregend (vergelijkbaar met bollen). Tot
slot worden in diverse gebieden verschillende beregeningsvragen (en toekenning) berekend
door wijzigingen in de berekende grondwaterstanden.
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Figuur 5.4 Berekende beregening in LHM 3.3.0 en het verschil in beregening met LHM 3.2.0, berekend over de
periode 1998 – 2006. De gele en rode kleuren duiden op een toename van de beregening.

5.6

Grondwateraanvulling
Door de veranderingen in de verdamping en beregening en door de implementatie van run-off
in MetaSWAP is de grondwateraanvulling gewijzigd (zie figuur 5.5). Gemiddeld pakt de
grondwateraanvulling lager uit, vooral doordat in LHM 3.3.0 meer water via run-off uit het
model verdwijnt. Ook verhoging van de grondwateraanvulling komt regionaal voor in de
gebieden waar de grondwaterstanden (sterk) zijn verlaagd.

Figuur 5.5 Berekende grondwateraanvulling in LHM 3.3.0 en verschil in grondwateraanvulling in LHM 3.2.0,
berekend over de periode 1998 – 2006. (in blauwe gebieden wordt lagere grondwateraanvulling berekend).
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5.7

Berekende aan- en afvoeren in LHM
In de aanpassingen in LHM 3.3.0 is gefocust op verbetering van de berekende
grondwaterstanden en de ondiepe hydrologische processen. Aanpassingen die sterk leiden
tot wijziging van de berekende aan- en afvoer zijn bewust niet doorgevoerd. Hier waren twee
redenen voor. Ten eerste zijn in LHM 3.0. gericht een aantal wijzigingen doorgevoerd, om de
berekende waterbehoefte te optimaliseren. Als de belangrijkste parameters hiervoor, zoals de
drainageweerstanden en infiltratieweerstanden, zouden worden aangepast, dan is de kans
groot dat de berekende waterbehoefte sterker zou afwijken van de waarden die uit metingen
worden afgeleid. De tweede reden is dat het gewenst is verdere verbetering van dergelijke
parameters door te voeren op basis van nieuw beschikbare en af te leiden data voor het
topsysteem. Dit vergt een grotere actie, die voor de toekomst wordt aanbevolen.
Het effect van de doorgevoerde wijzigingen op de berekende afvoer in 2003 zijn voor een
aantal karakteristieke punten weergegeven in de volgende figuren. De berekende afvoer
wijzigt beperkt t.o.v. LHM 3.2.0. Alleen in gebieden waar de grondwaterstand wat sterker is
gewijzigd, zijn lichte verschuivingen waarneembaar (figuren 5.6 t/m 5.9)
In Gouda zijn praktisch geen wijzigingen waarneembaar voor de aan- en afvoeren. De
berekende wateraanvoer naar Friesland wijzigt ook praktisch niet. In geval van hoge
afvoeren, bijvoorbeeld rond eind oktober in 1998 kunnen de afvoerpieken wel wat wijzigen, in
de orde van 0 – 10 procent, waarbij zowel verhogingen als verlagingen kunnen voorkomen.
Dit is het gevolg van wijzigingen in de drainage (buizen, maaiveld, greppels).
In Eefde (Oost-Nederland) zijn grotere verschuivingen waarneembaar ten opzichte van LHM
3.2.0. Op basis van vergelijking met de resultaten van LHM 3.1.0 wordt geconcludeerd dat
het grootste effect hier niet wordt veroorzaakt door de wijziging in de grondwaterstanden,
maar door de peilen die in LHM 3.2.0 niet goed waren opgelegd (en in LHM 3.1.0 en LHM
3.3.0 wel goed zijn opgelegd). Daarnaast is de inlaatcapaciteit gecorrigeerd (zie par. 3.4)

Figuur 5.6 Berekende afvoeren in 2003, bij Gouda, weergegeven voor LHM 3.3.0 en LHM 3.2.0. Positieve waarden
zijn aanvoeren; negatieve waarden zijn afvoeren.
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Figuur 5.7 Berekende aanvoer in 2003, voor Lemmer (inlaat Friesland), weergegeven voor LHM 3.3.0. en LHM
3.2.0.

Figuur 5.8 Berekende aanvoer in 2003, voor Eefde (inlaat Twentekanalen), weergegeven voor LHM 3.3.0 en LHM
3.2.0.

Figuur 5.9 Berekende aanvoer in 2003, voor Oosterhout, weergegeven voor LHM 3.3.0 en LHM 3.2.0.
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5.7.1

IJsselmeer peil en chlorideconcentraties
In figuur 5.10 is het berekende verloop van het IJsselmeer weergegeven voor LHM 3.3.0 en
LHM 3.2.0. Uit de figuur is af te leiden dat de wijzigingen geen effect hebben op het meerpeil.
In berekende chloridegehalte in grote boezemsystemen (figuur 5.10 en 5.11) zijn zeer weinig
wijzigingen waarneembaar. Door wijzigingen in de grondwaterstanden en de run-off vertonen
de afvoerkarakteristieken kleine verschillen, wat doorwerkt in de berekende
chlorideconcentraties in de boezemsystemen.

Figuur 5.10
Berekende verloop van het peil in het IJsselmeer voor het jaar 2003, weergegeven voor LHM
3.3.0 en LHM 3.2.0

Figuur 5.11

Berekende chloride concentratie in de boezem van Rijnland, voor de periode 1998-2003,

weergegeven voor LHM 3.3.0 en LHM 3.2.0
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Figuur 5.12

Berekende chloride concentratie in de boezem van Friesland, voor de periode 1998-2003,

weergegeven voor LHM 3.3.0 en LHM 3.2.0

5.8

Wijziging van de invoerfiles
Bij de overgang naar LHM 3.3.0 is een groot aantal invoerfiles gewijzigd. In bijlage E is een
overzicht gegeven van de nieuwe invoerfiles in LHM 3.3.0. In bijlage F zijn alle invoerfiles
beschreven en de wijzigingen t.o.v. versie 3.2.0 weergegeven.
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6 Uitbreiding met de optie om versneld te kunnen rekenen
6.1

Inleiding parallel rekenen
In juli 2017 is iMOD versie 4.0 gereleased, waarin een nieuwe oplossingsmethode voor
MODFLOW is opgenomen, de ‘Parallel Krylov Solver’ (PKS). Met de nieuwe solver kunnen
parallelle berekeningen worden uitgevoerd op verschillende rekencores. PKS is ontwikkeld
door Deltares in samenwerking met de USGS, Universiteit van Utrecht en de TU Delft en
samen met WEnR (Alterra) geschikt gemaakt voor NHI-toepassingen met MetaSWAP,
inclusief de LHM toepassing met MOZART en DM.
De parallellisatie is gebaseerd op overlappende domein decompositie technieken waarbij
MPI1 en OpenMP-technieken worden gecombineerd, gebruik makend van multi-core
machines. Bij de toepassing van de PKS wordt het rekenrooster op automatische wijze
opgedeeld in meerdere subdomeinen (rekenblokken), en elk subdomein wordt toegekend aan
één rekenkern. Elk deeldomein/rekenkern gebruikt lokaal werkgeheugen (gedistribueerd
geheugen) en is op een sterke wijze gekoppeld met de andere subdomeinen via het (MPI)
uitwisselingsprotocol. Het gehanteerde concept heeft een wiskundige basis waarbij
theoretisch is onderbouwd dat het parallelle berekende resultaat exact hetzelfde is als het
seriële berekende resultaat (Verkaik et al, 2016).
De PKS-package kan worden toegepaste op 64-bits Windows gebaseerde systemen, en is
daarmee bruikbaar op 64-bits laptops, desktops, rekenservers en rekenclusters. Met de
nieuwe versie kan ook niet-parallel (dus op de oude manier) worden gerekend. Voor 32 bits
machines is dit de enige methode; de 32-bits versie van iMOD 4.0 bevat geen PKS-package.
Bij het toepassen van de PKS-package wordt gebruikt gemaakt van MPI-software, die op de
rekenomgeving moet worden geïnstalleerd, en moet de iMOD run-file worden aangepast.
Een uitgebreide beschrijving van de PKS-package en de wijze waarop deze kan worden
toegepast is te vinden in de releasenotes van iMOD 4.0 en de nieuwe gebruikershandleiding,
die zijn te downloaden vanaf http://oss.deltares.nl/web/imod/.

6.2

Resultaten ontwikkeltesten
De nieuwe PKS is getest voor onder meer LHM versie 3.2. De testen zijn uitgevoerd op zowel
de rekenserver van het LHM2, als op een platform met circa 40.000 rekencores, de Cartesius
supercomputer3 en in het kader van het iMOD project vastgelegd in testrapportages in htmlformaat (Verkaik en Hoogewoud, 2017). Er zijn testen uitgevoerd voor zowel stationaire als
niet stationaire berekeningen met LHM. De testen laten zien dat de parallelle berekeningen in
de verschillende lagen van LHM verwaarloosbare afwijkingen (stijghoogteverschillen in de
orde van 10-5- 10-4 m) vertonen ten opzichte van de seriële berekeningen. De testresultaten
laten verder zien dat op de LHM-rekenserver de rekentijd kan reduceren een factor 4.5 a 5;
van 9 uur en 29 minuten (voor één rekenjaar) naar 2 uur.

1

MPI staat voor Message Passing Interface, een standaard voor een softwarebibliotheek, die communicatie tussen
processen vereenvoudigt en helpt bij het programmeren van (grootschalige) parallelle berekeningen.

2

De rekenserver bevat 2 Haswell 16-core CPU’s en 256 GB RAM geheugen (2.30 Ghz).
De Cartesius bevat 40.000 Haswell 12-cores CUP’s en 64 GB RAM geheugen.

3
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Onderstaand figuur (links) geeft een voorbeeld van testresultaten wanneer het landelijk model
wordt opgedeeld in 8 subdomeinen; aan de rechter kant is de behaalde versnelling op de NHI
rekenserver weergegeven voor verschillende aantallen subdomeinen op de LHMrekenserver. De maximale behaalde versnelling is een factor 5. Hierbij is circa 100 GB
werkgeheugen vereist.
Uit nadere analyse blijkt dat de maximaal haalbare versnelling sterk wordt beperkt door de
seriële berekening voor oppervlaktewater (MOZART/DM). Uit testen met alleen MODFLOWMetaSWAP berekeningen (dus zonder oppervlaktewatermodules) blijkt dat er een versnelling
van maximaal 24 is te realiseren. Op de Cartesius supercomputer kan hetzelfde model
zonder oppervlaktewater worden doorgerekend in 4 minuten en 43 seconden als 48 cores
worden gebruikt. Wanneer op de Cartesius computer het oppervlaktewater wordt
toegevoegd, beperkt dit weer sterk de versnelling en worden vergelijkbare resultaten
verkregen als op de LHM-rekenserver.

Figuur
6.1.
Links:
voorbeeld
LHM
rekenrooster
opgedeeld
in
8
subdomeinen
Rechts: behaalde versnelling (groen) en het gebruikte geheugen (rood), beiden afgezet tegen het aantal gebruikte
rekencores. De gestippelde groene lijn is de theoretisch haalbare versnelling voor de LHM rekenserver, wanneer
alle factoren zouden zijn geoptimaliseerd.

Op basis van verschillende testruns is een overzicht gemaakt van (een schatting van de)
rekentijden en het benodigde werkgeheugen bij toepassing van het LHM op de huidige LHMrekenserver (zie tabel 6.1 en 6.2).
Tabel 6.1 Rekentijden (uur) van het LHM bij het inzetten van 1, 8 en 24 cores (subdomeinen), weergegeven voor
berekeningen met verschillende lengte.

1 subdomein (serieel)
8 subdomeinen (parallel)
24 subdomeijnen (parallel)

66

Berekening
van
1 jaar
9
2,3
1,8

Berekening van
30 jaar

Berekening van
100 jaar

270
68
54

900
225
180
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Tabel 6.2 Gebruikte werkgeheugen (Gb) van het LHM bij het inzetten van 1, 8 en 24 cores
(subdomeinen), weergegeven voor berekeningen met verschillende lengte.
Berekening van
Berekening van
Berekening van
1 jaar
30 jaar
100 jaar
1 subdomein (serieel)
45
45
45
8 subdomeinen (parallel)
65
65
65
24 subdomeijnen (parallel)
100
100
100
Voor toepassing op de LHM-rekenserver wordt geadviseerd te rekenen met 8 rekenkernen.
De extra snelheidswinst bij een hoger aantal rekenkernen is beperkt;, terwijl de communicatie
tussen het groter aantal subdomeinen wel een aanzienlijke toename in het gebruik van het
werkgeheugen vereist. De benodigde opslagcapaciteit (storage) wijzigt niet bij het parallel
rekenen, deze bedraagt 30, 900 en 3000 GB voor berekeningen van resp. 1, 30 en 100 jaar.
6.3
6.3.1

Effect van toepassing van nieuwe softwareversie
Verschil in resultaten als gevolg van gebruik van iMOD 4.0
Na beschikbaar komen van iMOD 4.0 (juli 2017) is de software toegepast op de nieuwe
modelinvoer voor LHM 3.3.0. De berekeningen zijn uitgevoerd op de LHM-rekenserver met
24 rekencores. Dit resulteerde in een versnelling van ruim een factor 5 (zie paragraaf 6.4). Na
eerste analyse van de berekeningsresultaten met de nieuwe software (iMOD 4.0) bleken er
regionaal verschillen te worden berekend in de uitkomsten van het grondwater t.o.v. de in
hoofdstuk 5 beschreven berekeningsresultaten. Het verschil op de berekende GxG is
weergegeven in figuur 6.2.

Figuur 6.2 Verschil in grondwaterstanden voor de berekeningsperiode 1998 – 2006, wanneer iMOD 4.0 software
wordt gebruikt in plaats van de tijdens de ontwikkeling gebruikte iMOD 3.6 Beta versie. Links: GHG, rechts: GLG. In
blauwe gebieden worden met iMOD 4.0 ondiepere grondwaterstanden berekend; in rode gebieden diepere
grondwaterstanden.

De verschillen treden vooral op nabij het grensgebied in Noord-Brabant en Zuid-Limburg. Ook
elders in het land zijn wat kleine verschillen waarneembaar (zowel positief als negatieve
verschillen); kleiner dan 5 cm. Na nadere analyse blijken deze verschillen niet toe te wijzen
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zijn aan de introductie van de nieuwe PKS-package, maar aan verschillen tussen de Beta
versie die in de ontwikkeling van LHM 3.3.0 is gebruikt en de officiële release van iMOD 3.6.
De wijzigingen in iMOD 3.6 zijn vervolgens ook meegenomen in iMOD 4.0.
Ten opzichte van de Betaversie zijn in iMOD 3.6 de volgende wijzigingen doorgevoerd, die
nader zijn toegelicht in de modelbeschrijving van iMOD 3.6 (http://oss.deltares.nl/web/imod/):
•

•

•

Wijzigingen in iMODFLOW:
1.
Voor breuken is de nauwkeurigheid voor het vergridden van GEN-files voor de
“Horizontal Flow Barriers” verbeterd.
2.
De vergridding van de ISG package is robuuster gemaakt (aanpassing
programmatuur om te voorkomen dat soms een waarde door nul zou kunnen
worden gedeeld).
3.
De optimalisatie in iPEST is aangescherpt op het gebied van optimalisatie van
rivierpeilen, drainage en het aanbieden van statistische informatie.
4.
Kleine aanpassing om de starttijd in namen van uitvoerfiles mee te kunnen nemen.
5.
Aanpassing van de berekening van anisotropie (ANI) in inactieve cellen.
Wijzigingen in de koppeling tussen iMODFLOW en MetaSWAP:
6.
De koppeling bij het gebruik van meerdere MetaSWAP-cellen aan één MODFLOW
cel (n:1 koppeling) is gecorrigeerd.
7.
De standaard parametrisatie voor stedelijk gebied is meer realistisch gemaakt.
Wijzigingen in MetaSWAP
8. Foutmelding “update rootzone-floating invalid” is verholpen door het model in de
code meer te stabiliseren.
9. Waterbalansproblemen bij het toekennen van beregening uit meerdere lagen is
verholpen.

Een groot deel van bovengenoemde wijzigingen is niet van toepassing op het LHM.
Bijvoorbeeld de beregening in LHM is gekoppeld aan één laag in plaats van meerdere lagen
en in het LHM wordt niet gebruik gemaakt van een n:1 koppeling tussen iMODFLOW en
MetaSWAP. Ingeschat wordt dat van de wijzigingen uiteindelijk genoemde wijzigingen 1
(inactieve cellen anisotropie nabij de landsgrens in iMODFLOW) en 8 (stabilisatie van de
MetaSWAP berekeningen) hebben bijgedragen aan de getoonde verschillen. Dit is echter niet
nader (afzonderlijk) geanalyseerd, omdat het effect van de afzonderlijke wijzigingen niet
nader zijn vastgelegd binnen iMOD.
6.3.2

Verschillen tussen iMOD 3.6 en iMOD 4.0
Omdat de vergelijking tussen iMOD 4.0 en de Beta-release van iMOD 3.6 onzuiver is
gebleken, is een extra test uitgevoerd waarbij met de aangepaste modelinvoer van LHM 3.3.0
de verschillen tussen iMOD 4.0 (parallel, 24 subdomeinen) en iMOD 3.6 zijn geanalyseerd.
De verschillen in de berekeningsresultaten zijn verwaarloosbaar. In figuur 6.3 is te zien dat er
praktisch geen verschillen optreden in de langjarig berekende grondwaterstanden (19982006). Bij nader inzoomen in de resultaten zijn in Zuid-Nederland wel enkele kleine
verschillen (in de orde mm, zowel positieve als negatieve afwijkingen) waarneembaar als
gevolg van het parallel rekenen (zie figuur 6.4). Dergelijke afwijkingen zijn gebruikelijk bij het
parallel rekenen (pers. mededeling J. Verkaik, 2017). De uitkomst van deze analyse bevestigt
dat het overstappen op parallel rekenen nauwelijks effect heeft op de modeluitkomsten.

68

Veranderingsrapportage LHM 3.3.0

11200573-000-BGS-0001, 31 augustus 2017, definitief

Figuur 6.3 Verschil in grondwaterstanden in LHM 3.3, berekend voor de periode 1998 – 2006 met iMOD 4.0 en
iMOD 3.6. Links: GHG, rechts: GLG. In blauwe gebieden worden met iMOD 4.0 ondiepere grondwaterstanden
berekend; in rode gebieden diepere grondwaterstanden.

Figuur 6.4 Inzoomen in de verschillen in berekende grondwaterstanden (GHG) in Zuid Nederland, berekend voor de
periode 1998 – 2006 met iMOD 4.0 en iMOD 3.6. In blauwe gebieden worden met iMOD 4.0 ondiepere
grondwaterstanden berekend; in rode gebieden diepere grondwaterstanden (aangepaste legenda).

Opgemerkt wordt dat in iMOD 4.0 t.o.v. iMOD 3.6 naast de PKS-solver wel enkele kleine
wijzigingen zijn doorgevoerd m.b.t. opschaling en neerschaling (zie releasenotes iMOD 4.0,
op http://oss.deltares.nl/web/imod/), die geen gevolgen hebben voor LHM, maar bij andere
modeltoepassingen wel kunnen resulteren in kleine verschillen.
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6.4

Conclusies en aanbevelingen t.a.v. implementatie parallel rekenen
Op basis van de testresultaten wordt geconcludeerd dat de implementatie van de optie van
parallel rekenen in LHM is geslaagd. De verschillen die zijn waargenomen bij de overstap
naar de nieuwe software worden niet veroorzaakt door het parallel rekenen, maar door
verbeteringen in iMOD versie 3.6 (t.o.v. de toegepaste Beta-versie van iMOD 3.6), die zijn
meegenomen in iMOD versie 4.0. De verschillen ten gevolge van het parallel rekenen zijn
verwaarloosbaar.
Met de optie om parallel te kunnen rekenen, wordt een versnelling bereikt van ruim een factor
5. Ten opzichte van LHM 3.2.0 is de uiteindelijke snelheidswinst in LHM 3.3.0 zelfs meer dan
een factor 6, omdat de modelschematisatie is vereenvoudigd voor het buitenlandse
grondwatersysteem. Hieronder is een overzicht gegeven van de rekentijden van de
verschillende modelversies.
Tabel 6.3 Overzicht van rekentijden voor een 11-jarige periode

Modeltoepassing

Basis software

Modelschematisatie

LHM 3.2.0
LHM 3.3.0 (beta)
LHM 3.3.0

iMOD 3.4
iMOD 3.6 (beta)
iMOD 4.0

LHM 3.2.0
LHM 3.3.0
LHM 3.3.0

Aantal
rekencores
1
1
24

Rekentijd
(uur)
140
119
22

Uit de testberekeningen komt een aantal aanbevelingen voor beheer en onderhoud naar
voren, die nodig zijn om de optie van parallel rekenen volwaardig te kunnen benutten:
•
De aanvankelijk verkregen foutmeldingen (“invalid data”, onderdeel MetaSWAP, zie
paragraaf 3.4) zijn verholpen vanaf iMOD versie 3.6. De DM-berekeningen binnen het
LHM vertonen – net als bij eerdere modelversies soms nog wel haperingen. Doorgaans
kan dit worden verholpen door het model opnieuw aan te zetten. De oorzaak ligt
waarschijnlijk in een combinatie van achterstallig onderhoud in de modelkoppelingen
(MODFLOW-MetaSWAP-MOZART-DM) en de nieuwe hardware voor de
ontwikkelomgeving. Op de productieomgeving van het LHM zijn vergelijkbare storingen
niet waargenomen.
•
De nabewerkingsprogrammatuur voor het LHM moet in het kader van beheer en
onderhoud worden aangepast voor de parallelle berekeningen. Het compileren van
landelijke kaarten van GHG’s en GLG’s is een beperkte actie, maar het kunnen
toepassen van waterbalansprogrammatuur is een grotere actie. Overwogen moet
worden of dit laatste nog moet worden gedaan voor de huidige modelversie, of een
toekomstige versie met RTC-tools. Voorlopig kan de nabewerkingsprogrammatuur wel
worden blijven gebruikt bij niet-parallelleberekeningen met de nieuwe versie van LHM.
•
Voor het kunnen herstarten van parallelle berekeningen (in FEWS-toepassingen)
moeten ook de parallelle states worden samengevoegd worden voor
grondwaterstanden, vochtprofiel en zout. Hiervoor is extra programmatuur nodig of
aanpassing in de FEWS-programmatuur.
•
Beheer en onderhoud van de voorbewerkingsprogrammatuur van het LHM (enkele
python scripts) is nodig om in de toekomst meer geautomatiseerd nieuwe invoer voor de
PKS te kunnen genereren.
•
Na implementatie van RTC tools in het LHM zal het parallel rekenen met MODFLOW en
MetaSWAP opnieuw moeten worden ingesteld. Afhankelijk van de resultaten van de
implementatie van RTC-tools kan worden overwogen in de toekomst ook de
berekeningen in RTC-tools te parallelliseren.
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7 Conclusies en aanbevelingen
7.1

Conclusies
•

•

•

•

•

•

•

•

Ten behoeve van de waterkwaliteitsberekeningen is een nieuwe versie van LHM, versie
3.3.0, opgeleverd waarin diverse verbeteringen in het topsysteem zijn doorgevoerd.
Daarbij zijn enkele fouten hersteld en zijn enkele (kleine) beheer- en
onderhoudsactiviteiten uitgevoerd. Ook is nieuwe software geïmplementeerd, waarmee
versnelde berekeningen kunnen worden uitgevoerd.
In het LHM zijn voor de referentiesituatie nieuwe randvoorwaarden opgenomen voor de
grondwaterstroming vanuit België en Duitsland naar Nederland. Hiervoor zijn
rekenresultaten van regionale modeltoepassingen gebruikt. Nabij de grenzen is een
duidelijk effect van de aanpassing waarneembaar, maar verder van de grens af is het
effect beperkter dan vooraf verwacht werd.
Op basis van gevoeligheidsanalyses zijn diverse verbeteringen doorgevoerd in de
ontwatering (zoals wijziging van de peilen en buisdrainage) en de processen nabij het
maaiveld (infiltratie, run-off en maaivelddrains). In enkele gebieden konden met deze
aanpassingen de grondwaterstanden nog onvoldoende worden beïnvloed. Op basis van
de gevoeligheidsberekeningen is daarom besloten om aanvullend ook voor enkele
regio’s aanpassingen te verrichten in de geohydrologie van het topsysteem, op basis
van waarden die in het verleden ook voor de hydrologie in STONE zijn gehanteerd.
In de gevoeligheidsanalyse is ook het effect van wijziging van drainage- en
infiltratieweerstanden onderzocht. Uiteindelijk is besloten deze wijzigingen niet door te
voeren in de nieuwe release, omdat werd ingeschat dat dit de berekende
wateraanvoerbehoefte te sterk zou beïnvloeden, terwijl die in LHM versie 3.0 juist was
geoptimaliseerd. Een andere reden is dat aangeraden wordt eerst de peilen en de
geohydrologische eigenschappen van het topsysteem te herzien, voordat deze
parameters worden gewijzigd (zie ook de aanbevelingen). Dit zijn grotere acties die
binnen de beschikbare tijd en middelen niet konden worden uitgevoerd. In een selectie
van berekende afvoeren wordt bevestigd dat de berekende afvoeren en aanvoeren in
beperkte mate zijn gewijzigd in de nieuwe release.
In LHM 3.3.0 is de surface run-off op een meer volwaardige wijze meegenomen in het
model MetaSWAP. In eerdere versies werd alleen gebruik gemaakt van ondiepe drains
in MODFLOW om ondiepe stroming nabij het maaiveld te representeren en alleen voor
glastuinbouwgebieden surface run-off gesimuleerd in MetaSWAP. Voor de
waterkwaliteitsberekeningen is de wijziging in de surface run-off een belangrijke
verbetering.
De berekende surface run-off in LHM 3.3.0 is hoger dan in de STONE-hydrologie. Er
zijn geen validatie gegevens beschikbaar om de surface run-off op landelijke schaal te
toetsen. Wel is bekend dat de surface run-off in de STONE-hydrologie door experts als
te laag is beoordeeld.
Uit toetsing van de berekende grondwaterstanden met bij NHI beschikbare
meetgegevens blijkt dat de grondwaterstanden gemiddeld over Nederland in beperkte
mate zijn verbeterd ten opzichte van LHM 3.2.0. De gemiddelde afwijking van het model
(2 tot 5 decimeter te droog) wordt sterk beïnvloed door een aantal uitschieters die vooral
in infiltratiegebieden worden berekend. Voor de waterkwaliteit is het beter de mediaan
(3 tot 5 cm te droog) en p75 waarde (18 tot 20 cm te droog) te beschouwen.
In diverse regio’s, inclusief de voor waterkwaliteit belangrijke zandgronden, zijn de
afwijkingen tussen berekende en gemeten grondwaterstanden wel verkleind of
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•

•

•

•

•

•

•
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ongeveer gelijk gebleven. Een uitzondering hierop is het Open Profiel (rond de Maas),
waar een grotere afwijking wordt berekend ten opzichte van LHM 3.2.0. Toch wordt hier
de hydrologische schematisatie als beter bestempeld, omdat een fout in de peilen van
de Maas is hersteld.
Door kleine wijzigingen in de schematisatie, wijziging in de berekende
grondwaterstanden en de surface run-off, zijn er soms ook beperkte wijzigingen in de
overige termen van de waterbalans, zoals de berekende beregening, verdamping en de
grondwateraanvulling. Op andere uitvoer, zoals het berekende IJsselmeerpeil en de
zoutconcentraties in de boezemsystemen hebben de wijzigingen in LHM 3.3.0
nauwelijks effect.
LHM 3.3.0 simuleert gemiddeld diepere grondwaterstanden dan waargenomen in de
Landelijke Steekproef Kaarteenheden (LSK), blijkt uit onafhankelijke toetsing (Knotters
en Massop, 2017). De mediaan van de verschillen met de LSK bedraagt -7 cm, zowel
voor de GHG als de GLG. Diepere voorspellingen komen vooral voor onder stuwwallen,
de Hondsrug, de Brabantse Wal en de Maasterrassen.
Op basis van beoordeling van de berekeningsresultaten van LHM 3.3.0 en beoordeling
van toetsingsresultaten, waarbij berekende grondwaterstanden van LHM 3.3.0 en van
eerdere landelijke hydrologische schematisaties zijn vergeleken met waarnemingen, is
voor waterkwaliteitsberekeningen aanbevolen over te stappen van de hydrologie voor
STONE naar de hydrologie in LHM 3.3.0.
Uit testberekeningen is duidelijk geworden dat het voor waterkwaliteitsberekeningen
nodig is aanvullend op het LHM een stand-alone applicatie van MetaSWAP in te zetten,
omdat het genereren van de vele invoerfiles voor ANIMO met het volledige LHM nog
onwerkbaar
is.
Ter
voorbereiding
hiervan
zijn
diverse
beheeren
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.
Met de stand-alone applicatie van MetaSWAP kunnen geen ingrepen in het
hydrologische systeem worden berekend. Hiervoor is eerst altijd een berekening met
LHM nodig, zodat er voldoende terugkoppeling is tussen de verschillende deelsystemen
(bodem, ondiepe ondergrond, diepe ondergrond en oppervlaktewater). Hieruit blijkt ook
de meerwaarde van het LHM ten opzichte van de hydrologie voor STONE.
In het kader van beheer en onderhoud zijn modelkoppelingen licht gewijzigd, door de
berekende fluxen in de maaiveldgreppels (geïntroduceerd in LHM 3.2.0) op correcte
wijze door te geven aan MOZART en TRANSOL (zie paragraaf 3.2.4). Door gewijzigde
buitenranden kwam een drainagesysteem vrij, en hoefde de koppelingsprogrammatuur
niet te worden gewijzigd. De wijziging kon dan ook met een beperkte aanpassing in de
schematisatie worden gerealiseerd. Een waterbalansfout in LHM 3.2.0 is hierdoor
hersteld en voor toekomstige toepassing in TRANSOL wordt de maaivelddrainage nu
ook op correcte wijze meegenomen.
Er is nieuwe software geïmplementeerd waarmee de berekeningen van de ondergrond
versneld kunnen worden uitgevoerd. Ten opzichte van de gewone (seriële)
berekeningen zijn de verschillen in inhoudelijke uitkomsten verwaarloosbaar. De
rekentijd is een factor 5 verkleind op de LHM-server, wanneer gebruik wordt gemaakt
van alle beschikbare rekencores. Ten opzichte van de vorige LHM versie 3.2.0 is de
snelheidswinst zelfs een factor 6, omdat ook de wijzigingen in schematisatie leiden tot
versnelling van de berekening.
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7.2

Aanbevelingen
•

•

•

•

•

•
•

•
•

Uit de gevoeligheidsanalyse is duidelijk geworden dat de geohydrologische parameters
voor het topsysteem, zoals de kD- en C-waarden in de nabije toekomst moeten herzien.
Dit komt overeen met eerdere aanbevelingen bij de waterkwaliteitsmodellering. De
waarden in het landelijk model, en mogelijk ook in regionale toepassingen, dateren van
inzichten van minimaal 15 jaar geleden en zijn sterk bepalend voor de modelresultaten.
Aanbevolen wordt niet zonder meer de actuele, verfijnde data in te zetten (GeoTOP),
maar over de werkwijze en de totstandkoming van nieuwe parameterwaarden te
overleggen met de experts. Daarnaast wordt aanbevolen ook de in het model gebruikte
infiltratieweerstanden te herzien.
De peilen in het LHM geven in delen van Nederland niet altijd de huidige hydrologische
inrichting weer. Inmiddels is besloten tot actualisatie van deze peilen in een volgende
versie van het LHM. Aanbevolen wordt in de toekomst ook onderscheid te maken in
historische datasets (t.b.v. berekeningen van validatie of kalibratie) en actuele data die
de referentiesituatie vertegenwoordigen.
Voor toepassingen van klimaatscenario’s en grotere ingrepen is het nodig de effecten
op de nieuwe (en bij voorkeur ook de oude) buitenranden te verkennen. Bij de
verkenning kan ook worden onderzocht welke verbetering kan worden gerealiseerd met
niet-stationaire randvoorwaarden (tijdreeksen). Verder wordt aanbevolen de
randvoorwaarden voor delen van de landsgrens te verbeteren met aanvullende
regionale modeltoepassingen (AMIGO en het Zeeland model).
De programmatuur voor de voorbewerking en de modelkoppelingen zijn toe aan
herziening. Door het ontbreken van structureel beheer en onderhoud is er sprake van
achterstallig beheer en onderhoud, waardoor de kans op het maken van fouten is
toegenomen. Het is gewenst de programmatuur op onderdelen opnieuw op te zetten en
goed te documenteren. Aanvullend blijft ook de wens om de testbanken uit te breiden,
om eventuele fouten sneller op te sporen.
Om de surface run-off verder te verbeteren is het noodzakelijk gebruik te maken van
neerslaggegevens met een kleinere tijdstap (3 uursbasis of fijner). Voor de
waterkwaliteit is dit van belang aangezien een deel van de nutriëntenvracht wordt
veroorzaakt door afstroming naar de ontwateringsmiddelen tijdens korte afvoerpieken.
Als alternatief zou dit proces ook op basis van gedetailleerde neerslagreeksen kunnen
worden benaderd, door van te voren hogere run-off te forceren in het model op basis
van bekende perioden met hoge neerslagintensiteit. De infiltratiecapaciteit kan in het
model verder worden geoptimaliseerd door de geïntroduceerde kalibratiefactor (zie
paragraaf 4.2), wanneer (regionale) metingen beschikbaar komen.
Aanbevolen wordt om te onderzoeken of er een werkwijze kan worden gevonden
(bijvoorbeeld door aanpassingen in de programmatuur) om in de toekomst direct vanuit
LHM invoerfiles voor ANIMO te genereren.
In LHM 3.3.0 zijn rivierpeilen toegevoegd in Zuid-Limburg. De peilen zijn overgenomen
uit een langjarige reeks, maar deze bleken een constante waarde te bevatten in de tijd.
Aanbevolen wordt de invoer verder te verbeteren door het gebruik van niet-stationaire
peilen en het effect van de peilen in Zuid-Limburg nader te kwantificeren.
In Zuid-Limburg is de geohydrologische schematisatie toe aan actualisatie. Aangeraden
wordt de schematisatie af te stemmen op de schematisatie in IBRAHYM.
Uit de testberekeningen met parallel rekenen komt een aantal aanbevelingen voor
beheer en onderhoud naar voren, die nodig zijn om de optie van parallel rekenen
volwaardig in te kunnen zetten in de productieomgeving van het LHM. Het betreft
beheer en onderhoud van voor- en nabewerkingsprogrammatuur en aanpassing van
programmatuur om parallelle berekeningen te kunnen herstarten in FEWS-

Veranderingsrapportage LHM 3.3.0

73

11200573-000-BGS-0001, 31 augustus 2017, definitief

toepassingen. Daarnaast is het urgent om op korte termijn achterstallig onderhoud van
modelkoppelingen uit te voeren. Na vervanging van MOZART en DM door RTC-tools
moet de parallellisatie opnieuw worden beoordeeld.
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A Statistieken grondwaterstanden LHM 3.2.0
In deze bijlage zijn de verschillen tussen berekende en gemeten grondwaterstanden
weergegeven. Negatieve waarden geven aan dat het model te droog is. Een toelichting op de
set met metingen en de indeling in hydrotypen is gegeven in paragraaf 2.2. De verschillen
worden eerst voor heel Nederland gepresenteerd, en vervolgens per hydrotype. De rode en
groene kleuren geven dezelfde afwijkingen voor LHM 3.2.0 weer.

Figuur a1.1 Afwijking (P50) in grondwaterstanden over de gehele simulatieperiode (19982006) voor LHM 3.2.0 ten opzichte van de DINO metingen. Getoond is de P50 voor
modellaag 1 (links) en modellaag 2 (rechts).

Figuur a1.2 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.2.0 voor heel Nederland berekend op
basis van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.
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Figuur a1.3 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.2.0 voor hydrotype 1 berekend op basis
van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.

Figuur a1.4 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.2.0 voor hydrotype 2 berekend op basis
van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.

Figuur a1.5 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.2.0 voor hydrotype 3 berekend op basis
van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.
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Figuur a1.6 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.2.0 voor hydrotype 4 berekend op basis
van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.

Figuur a1.7 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.2.0 voor hydrotype 5 berekend op basis
van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.

Figuur a1.8 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.2.0 voor hydrotype 6 berekend op basis
van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.
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Figuur a1.9 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.2.0 voor hydrotype 7 berekend op basis
van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.

Figuur a1.10 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.2.0 voor hydrotype 9 berekend op
basis van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.

Figuur a1.11 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.2.0 voor hydrotype 10 berekend op
basis van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.
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Figuur a1.12 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.2.0 voor hydrotype 11 berekend op
basis van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.

Figuur a1.13 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.2.0 voor hydrotype 12 berekend op
basis van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.

Figuur a1.14 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.2.0 voor hydrotype 13 berekend op
basis van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.
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Figuur a1.15 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.2.0 voor hydrotype 14 berekend op
basis van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.

Figuur a1.16 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.2.0 voor hydrotype 15 berekend op
basis van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.

Figuur a1.17 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.2.0 voor hydrotype 16 berekend op
basis van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.
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Figuur a1.18 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.2.0 voor hydrotype 17 berekend op
basis van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.

Figuur a1.19 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.2.0 voor hydrotype 18 berekend op
basis van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.

Figuur a1.20 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.2.0 voor hydrotype 19 berekend op
basis van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.
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Figuur a1.21 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.2.0 voor hydrotype 20 berekend op
basis van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.

Figuur a1.22 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.2.0 voor hydrotype 21 berekend op
basis van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.

Figuur a1.23 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.2.0 voor hydrotype 22 berekend op
basis van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.
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Figuur a1.24 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.2.0 voor hydrotype 24 (extra hydrotype
dekzand zuid) berekend op basis van DINO grondwaterstandsmetingen en
modelberekeningen.
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B Afstemming van de stand-alone toepassing van MetaSwap
met LHM
B.1

Afstemmen van de drainagefluxen
De stand-alone versie van MetaSWAP wijkt af van de gebruikelijke componentenversie, die
bestaat uit gekoppelde programmatuur van DM, MOZART, MetaSWAP en MODFLOW. In
deze “gewone versie” van LHM worden de berekeningen geregisseerd door de gekoppelde
programmatuur. In de stand-alone module heeft een SIMGRO-routine de rol van regisseur
over genomen, waardoor er niet met MODFLOW, MOZART en DM hoeft te worden
gerekend. Voor het simuleren van de drainageprocessen, die normaliter in MODFLOW
worden berekend, heeft de stand-alone versie een eigen drainage routine, die op basis van
de uitkomsten van LHM de drainageprocessen opnieuw in MetaSWAP simuleert. Daarvoor
worden de LHM-drainageparameters (conductances) omgezet naar invoer voor MetaSWAP
(weerstanden).
In het LHM wordt een impliciet schema gehanteerd (waarbij de nieuwe grondwaterstand
wordt gebruikt voor de drainage), terwijl in de stand-alone toepassing een expliciet schema
wordt gebruikt (waarbij de oude grondwaterstand wordt gebruikt). In dat laatste geval de
grondwaterstand eerder het maaiveld inschieten (numerieke instabiliteit), met (artificiële)
extra run-off tot gevolg. Verwacht wordt dat de nauwkeurigheid van de stand-alone
berekening er bij gebaat is dat de gebruikte interne tijdstap zo klein mogelijk is. Daarom is het
effect van een kleinere tijdstap (0.25 dag i.p.v. 1 dag) geanalyseerd, en zijn ook de
verschillen onderzocht tussen de stand-alone berekening en berekening met het hele LHM.
Uit de analyse van resultaten van individuele plots (fig B.1) en het landelijke patroon is
gebleken dat de stand-alone toepassing met een tijdstap van één dag iets meer run-off
genereert dan LHM (in het voorbeeldplot 199 mm voor 2 jaar, in plaats van 188 mm in LHM).
Maar met het gebruik van de kleinere tijdstap in NHIWQ neemt de run-off in de voorbeeldplot
weer af tot 151 mm. De kortere tijdstap van NHIWQ ondervangt dus het feit dat de drainage
expliciet wordt berekend, en ondervangt tevens het expliciete rekenschema van de
onverzadigde infiltratie aan het maaiveld.
Hoewel uit de analyses blijkt dat het gebruik van de interne tijdstap van belang is voor de
stand-alone berekening met MetaSWAP en niet zozeer voor het LHM zelf, is het belang van
deze analyse groter dan alleen het LHM. Tijdens de gevoeligheidsanalyses is ook een testrun
uitgevoerd om te onderzoeken of met het LHM direct invoer kan worden gegenereerd voor de
waterkwaliteitsberekeningen in ANIMO. Uit deze testrun is echter gebleken dat het online
genereren van invoer van ANIMO tot grote problemen kan leiden bij het wegschrijven van
data. De rekentijden kunnen zeer sterk oplopen. Bovendien is het praktischer om de logistiek
anders te regelen; het aanmaken van ca 400.000 files voor ANIMO kan praktischer worden
gerealiseerd door een stand-alone applicatie waarbij in groepen wordt gerekend.
Geconcludeerd wordt dat in de modellentrein voor de waterkwaliteit vanuit praktisch oogpunt
daarom een extra berekening met MetaSWAP nodig is, en de stand-alone toepassing dus op
korte termijn onmisbaar is voor waterkwaliteit. De lessen vanuit de gevoeligheidsanalyses
(gebruik van een kleinere tijdstap, goed doorgeven van de berekende
oppervlaktewaterpeilen) zijn daarom waardevol voor de waterkwaliteitsmodellering.
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a) LHM 3.2.0 na enablen van run-off, met tijdstap van 1.0 d: totale run-off 188 mm
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b) Stand-alone berekening van MetaSWAP met tijdstap 1.0 d: totale run-off 199 mm
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c) Stand-alone berekening met NHIWQ met tijdstap 0.25 d, totale run-off 151 mm

0
-10
-20
-30
-40

1
24
47
70
93
116
139
162
185
208
231
254
277
300
323
346
369
392
415
438
461
484
507
530
553
576
599
622
645
668
691
714

qrun(mm)

Figuur B.1 Berekende run-off in de voorbeeldplot, in de loop van de tijd (dagen) voor de
periode 2002-2003: a) LHM3.2.0 nadat run-off mogelijk is gemaakt door verlaging van de
maaiveldsdrempel van 9999 m naar 2 mm b) berekende run-off bij een stand-alone
berekening met MetaSWAP met een tijdstap van 1.0 d, c) berekende run-off bij een standalone berekening met MetaSWAP met een tijdstap 0.25 d.
B.2

Correctie voor de oppervlaktewatermodellering in MOZART
In de stand-alone versie werden voorheen geen randvoorwaarden vanuit het
oppervlaktewater opgelegd, waarmee de peilen in de grondwatermodellering kunnen worden
gecorrigeerd. In de nieuwe stand-alone versie is het mogelijk gemaakt de berekende
MOZART-peilen als randvoorwaarden op te leggen.
In onderstaande figuur is ter illustratie de berekende drainageflux weergegeven voor een plot
waarvoor er een sterke invloed van oppervlaktewaterpeilen in MOZART is geconstateerd. De
berekende drainage in de stand-alone berekening is voor deze plots gecontroleerd met de
berekende drainage in het hele LHM. In het voorbeeldplot werd in het LHM een (netto)
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drainageflux van 669 mm berekend voor een periode van 10 jaar. In de stand-alone
toepassing was dit 657 mm, een verschil van 1,8 procent, wat als een zeer acceptabel
verschil is beschouwd.
Voor het vergelijken van de berekende drainagefluxen in MODFLOW en MetaSWAP (stand
alone) moet gecorrigeerd worden voor het feit dat de MetaSWAP eenheid niet de hele
oppervlakte van de MODFLOW-cel bestrijkt: 61038 van de 62500 m2 . De berekende flux in
de stand-alone toepassing is 673 mm, maar door de oppervlaktecorrectie wordt dit 657 mm.
1
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Figuur B.2a Gesimuleerde drainage in stand-alone toepassing MetaSWAP (NHI2WQ).
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Figuur B.2b Gesimuleerde drainage in LHM
Hieronder is er een voorbeeld opgenomen van de invloed van allocatiefracties van
beregeningsvraag op de beregening zelf. Waar de blauwe lijn zichtbaar is (demand waarden)
is er gebrek aan water.
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Figuur B.3 Invloed van MOZART allocatiefracties op beregening uit oppervlaktewater in
NHIWQ voor het simulatie jaar 1996, lsw = 51483 (met interne index 7068), SVAT=
521643).
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C Berekende grondwaterstanden in LHM 3.3.0
In deze bijlage zijn de grondwaterstanden weergegeven, die zijn berekend met LHM 3.3.0.

Figuur C.1 Berekende GHG en GLG in LHM 3.3.0

Figuur C.2 Berekende dynamiek (GHG-GLG) in LHM 3.3.0
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D Statistieken grondwaterstanden LHM 3.3.0
In deze bijlage zijn de verschillen tussen berekende en gemeten grondwaterstanden
weergegeven voor de periode 1998-2006. Negatieve waarden geven aan dat het model te
droog is. Een toelichting op de set met metingen en de indeling in hydrotypen is gegeven in
paragraaf 2.2. De verschillen worden eerst voor heel Nederland gepresenteerd, en
vervolgens per hydrotype. Daarbij geven de rode kleuren de afwijkingen van LHM 3.3.0 weer,
de groene kleuren de afwijkingen voor LHM 3.2.0.

Figuur d.1.1 Afwijking (P50) in grondwaterstanden over de gehele simulatieperiode (19982006) voor LHM 3.3.0 ten opzichte van de DINO metingen. Getoond is de P50 voor
modellaag 1 (links) en modellaag 2 (rechts).

Figuur d1.2 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.3.0 voor heel Nederland, berekend op
basis van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen voor de periode 19982006. In deze figuur en de volgende figuren zijn aan de linkerkant de statistieken van LHM
3.3.0 gegeven; aan de rechterkant de statistieken van LHM 3.2.0.
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Hydrotype 1:

Figuur d1.3 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.3.0 voor hydrotype 1 berekend op basis
van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.
Hydrotype 2:

Figuur d1.4 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.3.0 voor hydrotype 2 berekend op basis
van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.

Hydrotype 3:

Figuur d1.5 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.3.0 voor hydrotype 3 berekend op basis
van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.
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Hydrotype 4:

Figuur d1.6 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.3.0 voor hydrotype 4 berekend op basis
van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.
Hydrotype 5:

Figuur d1.7 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.3.0 voor hydrotype 5 berekend op basis
van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.
Hydrotype 6:

Figuur d1.8 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.3.0 voor hydrotype 6 berekend op basis
van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.
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Hydrotype 7:

Figuur d1.9 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.3.0 voor hydrotype 7 berekend op basis
van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.
Hydrotype 8:

Figuur d1.10 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.3.0 voor hydrotype 8 berekend op
basis van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.
Hydrotype 9:

Figuur d1.11 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.3.0 voor hydrotype 9 berekend op
basis van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.
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Hydrotype 10:

Figuur d1.12 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.3.0 voor hydrotype 10 berekend op
basis van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.
Hydrotype 11:

Figuur d1.13 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.3.0 voor hydrotype 11 berekend op
basis van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.
Hydrotype 12:

Figuur d1.14 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.3.0 voor hydrotype 12 berekend op
basis van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.
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Hydrotype 13:

Figuur d1.15 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.3.0 voor hydrotype 13 berekend op
basis van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.
Hydrotype 14:

Figuur d1.16 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.3.0 voor hydrotype 14 berekend op
basis van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.
Hydrotype 15:

Figuur d1.17 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.3.0 voor hydrotype 15 berekend op
basis van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.
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Hydrotype 16:

Figuur d1.18 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.3.0 voor hydrotype 16 berekend op
basis van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.
Hydrotype 17:

Figuur d1.19 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.3.0 voor hydrotype 17 berekend op
basis van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.
Hydrotype 18:

Figuur d1.20 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.3.0 voor hydrotype 18 berekend op
basis van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.
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Hydrotype 19:

Figuur d1.21 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.3.0 voor hydrotype 19 berekend op
basis van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.
Hydrotype 20:

Figuur d1.22 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.3.0 voor hydrotype 20 berekend op
basis van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.

Hydrotype 21:

Figuur d1.23 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.3.0 voor hydrotype 21 berekend op
basis van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.
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E Overzicht van wijzigingen van invoer in LHM 3.3.0
In deze bijlage zijn de gewijzigde invoerfiles van LHM 3.3.0 en LHM 3.2.0 weergegeven, op
basis van ini-files. In bijlage F is een overzicht gegeven van alle invoerfiles van LHM 3.2.0 en
aangegeven welke files gewijzigd zijn in LHM 3.3.0.

Modflow
Para
meter
BND
L2
BND
L3
BND
L4
BND
L5
BND
L6
BND
L7
C L1
C L2

LHM320

LHM330

d:\NHI\LHM\3.1.x\DBASE\modflow\bnd
\ ibound_l2.idf
d:\NHI\LHM\3.1.x\DBASE\modflow\bnd
\ ibound_l3.idf
d:\NHI\LHM\3.1.x\DBASE\modflow\bnd
\ ibound_l4.idf
d:\NHI\LHM\3.1.x\DBASE\modflow\bnd
\ ibound_l5.idf
d:\NHI\LHM\3.1.x\DBASE\modflow\bnd
\ ibound_l6.idf
d:\NHI\LHM\3.1.x\DBASE\modflow\bnd
\ ibound_l7.idf
d:\NHI\LHM\3.1.x\DBASE\ modflow\c\
c1.idf
d:\NHI\LHM\3.1.x\DBASE\ modflow\c\
c2.idf

d:\NHI\LHM\3.2.x\dbase\modflow\bnd\
ibound_l2_adj.IDF
d:\NHI\LHM\3.2.x\dbase\modflow\bnd\
ibound_l3_adj.IDF
d:\NHI\LHM\3.2.x\dbase\modflow\bnd\
ibound_l4_adj.IDF
d:\NHI\LHM\3.2.x\dbase\modflow\bnd\
ibound_l5_adj.IDF
d:\NHI\LHM\3.2.x\dbase\modflow\bnd\
ibound_l6_adj.IDF
d:\NHI\LHM\3.2.x\dbase\modflow\bnd\
ibound_l7_adj.IDF
d:\NHI\LHM\dbase\3.2.x\modflow\c\run41\c
1_run_41.idf
d:\NHI\LHM\dbase\3.2.x\modflow\c\run41\c
2_run_41.idf
d:\NHI\LHM\dbase\3.2.x\modflow\wel\...
- Randflux_L1.ipf
- Randflux_L2.ipf
- Randflux_L3.ipf
- Randflux_L4.ipf
- Randflux_L5.ipf
- Randflux_L6.ipf
- Randflux_L7.ipf
1. Buisdrainage
(d:\NHI\LHM\dbase\3.2.x\modflow\
drn\BODH_B_250_HYDT_CORRE
CT2.IDF)
2. Maaiveldgreppels
(d:\NHI\LHM\dbase\3.2.0\modflow\
drn\COND_BRP2012_MVGREP_2
50M.IDF &
d:\NHI\LHM\dbase\3.2.0\modflow\d
rn\DIEPTEtovMV_BRP2012_MVG
REP_250M.IDF)
3. Maaivelddrainage
(d:\NHI\LHM\dbase\3.2.x\modflow\
drn\...COND_SOF_250_3.2.X_Ma
sk.IDF &
BODH_SOF_250_3.2.X_mask_cor
r.IDF)

WELL
(randfl
uxen)

DRN
(cond
uctan
ce +
stage)

1. Buisdrainage
(d:\NHI\LHM\3.1.x\buisdrainage
\... BODH_B_250.IDF)
2. Grensdrainage
(d:\NHI\LHM\3.1.x\DBASE\
modflow\drn\...nl_drnc_clip.idf
& nl_drnh_clip.idf)
3. Maaivelddrainage
(d:\NHI\LHM\3.1.x\DBASE\
modflow\drn\...BODH_SOF_25
0.IDF & COND_SOF_250.IDF )
4. Maaiveldgreppels
(d:\NHI\LHM\3.1.x\maaiveldgre
ppels\...COND_BRP2012_MV
GREP_250M.IDF &
DIEPTEtovMV_BRP2012_MV
GREP_250M.IDF)
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GHB

RIV
Regio
naal

RIV
Dyna
misch
e
stand
en

d:\NHI\LHM\3.1.x\DBASE\
modflow\ghb\...
1. ghb_cond_l02_s01.idf
2. ghb_cond_l03_s01.idf
3. ghb_cond_l04_s01.idf
4. ghb_cond_l02_s02.idf
5. d:\NHI\LHM\3.1.x\GHB\ghb_sta
ge_l02_s01_v2.IDF
6. ghb_stage_l03_s01.idf
7. ghb_stage_l04_s01.idf
8. ghb_stage_l02_s02.idf

d:\NHI\LHM\3.2.x\dbase\modflow\ghb\...

d:\NHI\LHM\3.1.x\DBASE\
modflow\riv\regionaal\...
PEIL_S1W_250.IDF
d:\NHI\LHM\3.1.x\DBASE\
modflow\riv\regionaal\
…PEIL_T1W_250.IDF
PEIL_S1Z_250.IDF
d:\NHI\LHM\3.1.x\DBASE\
modflow\riv\hoofdwater

d:\NHI\LHM\dbase\3.2.x\modflow\riv\region
aal\...PEIL_SW_250M_ADJ.IDF
&
PEIL_SZ_250M_ADJ.IDF
d:\NHI\LHM\dbase\3.2.x\modflow\riv\region
aal\...PEIL_TW_250M_ADJ.IDF
&
PEIL_TZ_250M_ADJ.IDF

&

1.
2.
3.
4.
5.

GHB_COND_L02_S01_adj.IDF
–
–
–
GHB_STAGE_L02_S01_adj.IDF

6. –
7. –
8. –

d:\NHI\LHM\dbase\3.2.x\modflow\riv\hoofd
water

MetaSWAP
Paramet
er
Fact_sv
at
Luse_sv
at
Runoff
AHN
bodemk
aart
VUMX
Para_si
m.inp

LHM320

LHM330

d:\NHI\LHM\3.1.x\DBASE\
metaswap\inp\fact_svat.inp
d:\NHI\LHM\3.1.x\update_database\lus
e_svat.inp
d:\NHI\LHM\3.1.x\Landgebruik_verhard
\svat2swnr_roff.inp
d:\NHI\LHM\3.1.x\DBASE\
metaswap\grid\AHN_F250_CM.ASC
d:\NHI\LHM\3.1.x\update_database\bod
emSCR654.asc
d:\NHI\LHM\3.1.x\DBASE\
metaswap\grid\vxmu.asc
-

d:\NHI\LHM\dbase\3.2.x\metaswap\inp\f
act_svat.inp
d:\NHI\LHM\dbase\3.2.x\metaswap\inp\l
use_svat.inp
d:\NHI\LHM\dbase\3.2.x\metaswap\inp\
svat2swnr_roff.inp
d:\NHI\LHM\3.2.x\dbase\metaswap\grid\
ahn_f250_cm.asc
d:\NHI\LHM\dbase\3.2.x\metaswap\inp\
bodemSCR654.asc
d:\NHI\LHM\dbase\3.2.x\metaswap\inp\
vxmu.asc
runoffconcept_swmdl1 =
-1

Distributiemodel
Parameter
Dwkeys

E-2

LHM320
d:\NHI\LHM\3.1.x\DWkeys\
DwKeys.txt

LHM330
d:\NHI\LHM\dbase\3.3.0\dm\DwKeys.txt
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F Invoerfiles m.b.t. de gebiedsschematisatie in LHM
In deze bijlage is een overzicht gegeven van de invoerfiles van LHM 3.2.0 (voor
preprocessing) en in grijs gearceerd aangegeven waar files gewijzigd zijn in versie LHM
3.3.0. Als een lege regel is gearceerd, betekent dat files zijn toegevoegd in versie LHM 3.3.0.
In bijlage E zijn de gewijzigde invoerfiles in LHM 3.3.0 weergegeven.
deelmodel

type/
packa
ge

key-ini

bestand

Beschrijving

Opmerkingen

MODFLOW

MFHFB
MFWEL

bar_l7

hfb_l7.gen

rate_nhi
_l1

wel_l01_nhi.ipf

Horizontal
flow
barrier
MODFLOW modellayer 7
Abstration groundwater type
'NHI' modellayer 1

MFWEL

rate_nhi
_l2

wel_l02_nhi.ipf

MFWEL

rate_nhi
_l3

wel_l03_nhi.ipf

MFWEL

rate_nhi
_l4

wel_l04_nhi.ipf

MFWEL

rate_nhi
_l5

wel_l05_nhi.ipf

MFWEL

rate_nhi
_l6

wel_l06_nhi.ipf

MFWEL

rate_nhi
_l7

wel_l07_nhi.ipf

MFWEL
MFWEL
MFWEL
MFWEL
MFWEL
MFWEL
MFWEL

rate_bw_
l2
rate_bw_
l3
rate_bw_
l4
rate_bw_
l5
rate_bw_
l6
rate_bw_
l7
rate_evid
es_l2

wel_bw_l2_cor.
ipf
wel_bw_l3_cor.
ipf
wel_bw_l4_cor.
ipf
wel_bw_l5_cor.
ipf
wel_bw_l6_cor.
ipf
wel_bw_l7_cor.
ipf
wel_evides_l2.i
pf

breuken
ondergrond
overige
onttrekkingen,
industrieel
overige
onttrekkingen,
industrieel
overige
onttrekkingen,
industrieel
overige
onttrekkingen,
industrieel
overige
onttrekkingen,
industrieel
overige
onttrekkingen,
industrieel
overige
onttrekkingen,
industrieel
Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater

MODFLOW

MODFLOW

MODFLOW

MODFLOW

MODFLOW

MODFLOW

MODFLOW

MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
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Abstration groundwater type
'NHI' modellayer 2
Abstration groundwater type
'NHI' modellayer 3
Abstration groundwater type
'NHI' modellayer 4
Abstration groundwater type
'NHI' modellayer 5
Abstration groundwater type
'NHI' modellayer 6
Abstration groundwater type
'NHI' modellayer 7
Abstration groundwater type
'Brabant Water' modellayer 2
Abstration groundwater type
'Brabant Water' modellayer 3
Abstration groundwater type
'Brabant Water' modellayer 4
Abstration groundwater type
'Brabant Water' modellayer 5
Abstration groundwater type
'Brabant Water' modellayer 6
Abstration groundwater type
'Brabant Water' modellayer 7
Abstration groundwater type
'Evides' modellayer 2

incl.

incl.

incl.

incl.

incl.

incl.

incl.
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MODFLOW

MODFLOW

MFWEL

MODFLOW

MFWEL

MODFLOW

MFWEL

MODFLOW

MFWEL

MODFLOW

MFWEL

MODFLOW

MFWEL

MODFLOW

MFWEL

rate_evid
es_l3
rate_evid
es_l5
rate_evid
es_l6
rate_evid
es_l7
rate_pwn
_l2
rate_pwn
_l3
rate_vite
ns_azure
_l1
rate_vite
ns_azure
_l2
rate_vite
ns_azure
_l3
rate_vite
ns_azure
_l4
rate_vite
ns_azure
_l5
rate_vite
ns_azure
_l6
rate_vite
ns_azure
_l7
rate_wbg
r_l4

MODFLOW

MFWEL

rate_wbg
r_l5

wel_wbgr_l5.ipf

MODFLOW

MFWEL

rate_wbg
r_l6

wel_wbgr_l6.ipf

MODFLOW

MFWEL

rate_wbg
r_l7

wel_wbgr_l7.ipf

MODFLOW

MFWEL
MFWEL
MF-

rate_wm
d_l4
rate_wm
d_l5
rate_wm

wel_wmd_l4.ipf

MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW

MODFLOW
MODFLOW

F-2

MFWEL
MFWEL
MFWEL
MFWEL
MFWEL
MFWEL
MFWEL

wel_evides_l3.i
pf
wel_evides_l5.i
pf
wel_evides_l6.i
pf
wel_evides_l7.i
pf
wel_pwn_l2.ipf

wel_vitens_l1.i
pf

Abstration groundwater type
'Evides' modellayer 3
Abstration groundwater type
'Evides' modellayer 5
Abstration groundwater type
'Evides' modellayer 6
Abstration groundwater type
'Evides' modellayer 7
Abstration groundwater type
'PWN' modellayer 2
Abstration groundwater type
'PWN' modellayer 3
Abstration groundwater type '
Vitens' modellayer 1

Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater

wel_vitens_l2.i
pf

Abstration groundwater type '
Vitens' modellayer 2

Onttrekking
grondwater

wel_vitens_l3.i
pf

Abstration groundwater type '
Vitens' modellayer 3

Onttrekking
grondwater

wel_vitens_l4.i
pf

Abstration groundwater type '
Vitens' modellayer 4

Onttrekking
grondwater

wel_vitens_l5.i
pf

Abstration groundwater type '
Vitens' modellayer 5

Onttrekking
grondwater

wel_vitens_l6.i
pf

Abstration groundwater type '
Vitens' modellayer 6

Onttrekking
grondwater

wel_vitens_l7.i
pf

Abstration groundwater type '
Vitens' modellayer 7

Onttrekking
grondwater

wel_wbgr_l4.ipf

Abstration groundwater type '
Wat.B Groningen' modellayer
4
Abstration groundwater type '
Wat.B Groningen' modellayer
5
Abstration groundwater type '
Wat.B Groningen' modellayer
6
Abstration groundwater type '
Wat.B Groningen' modellayer
7
Abstration groundwater type '
Wat.M Drenthe' modellayer 4
Abstration groundwater type '
Wat.M Drenthe' modellayer 5
Abstration groundwater type '

Onttrekking
grondwater

wel_pwn_l3.ipf

wel_wmd_l5.ipf
wel_wmd_l6.ipf

Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater
Onttrekking
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WEL

d_l6

MFWEL
MFWEL
MFWEL
MFWEL
MFWEL
MFWEL
MFWEL
MFWEL
MFWEL
MFWEL
MFWEL
MFWEL
MFWEL
MFDRN
MFDRN
MFDRN
MFDRN

rate_wm
d_l7
rate_wml
_l2
rate_wml
_l3
rate_wml
_l4
rate_wml
_l5
rate_wml
_l6
rate_wml
_l7
rate_oas
en_l2
rate_oas
en_l3
rate_oas
en_l4
rate_oas
en_l5
rate_oas
en_l6

wel_wmd_l7.ipf

drn_con
d_b
drn_con
d_sur
drn_con
d_olf
drn_con
d_mvg

COND_B_250.
IDF
nl_drnc_clip.idf

MFDRN
MFDRN
MFDRN
MFDRN

drn_stag
e_b
drn_stag
e_sur
drn_stag
e_olf
drn_stag
e_mvg

MODFLOW

MFGHB

ghb_con
d_s1l2

BODH_SOF_2
50.IDF
DIEPTEtovMV
_BRP2012_MV
GREP_250M.I
DF
ghb_cond_l02_
s01.idf

MODFLOW

MF-

ghb_stag

ghb_stage_l02

MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW

MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
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Wat.M Drenthe' modellayer 6

wel_wml_l2_co
r.ipf
wel_wml_l3_co
r.ipf
wel_wml_l4_co
r.ipf
wel_wml_l5_co
r.ipf
wel_wml_l6_co
r.ipf
wel_wml_l7_co
r.ipf
wel_oasen_l2.i
pf
wel_oasen_l3.i
pf
wel_oasen_l4.i
pf
wel_oasen_l5.i
pf
wel_oasen_l6.i
pf

COND_SOF_2
50.IDF
COND_BRP20
12_MVGREP_
250M.IDF
BODH_B_250.I
DF
nl_drnh_clip.idf

Abstration groundwater type
Wat.M Drenthe' modellayer 7
Abstration groundwater type
Wat.M Limburg' modellayer 2
Abstration groundwater type
Wat.M Limburg' modellayer 3
Abstration groundwater type
Wat.M Limburg' modellayer 4
Abstration groundwater type
Wat.M Limburg' modellayer 5
Abstration groundwater type
Wat.M Limburg' modellayer 6
Abstration groundwater type
Wat.M Limburg' modellayer 7
Abstration groundwater type
Wat.M Oasen' modellayer 2
Abstration groundwater type
Wat.M Oasen' modellayer 3
Abstration groundwater type
Wat.M Oasen' modellayer 4
Abstration groundwater type
Wat.M Oasen' modellayer 5
Abstration groundwater type
Wat.M Oasen' modellayer 6

grondwater
'

Drain conductance "buis"
modellayer 1
Drain conductance "boundary"
modellayer 1
Drain
conductance
"overlandflow" modellayer 1
Drain conductance "greppels"
modellayer 1

Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater
Randvoorwaarden
buitenland
Buisdrainage
conductance
Conductance
(buitenland)
Maaivelddrains
Conductance
Drainage
Conductance

Drain stage "buis" modellayer
1
Drain
stage
"boundary"
modellayer 1
Drain stage "overlandflow"
modellayer 1
Drain
stage
"greppels"
modellayer 1

Buisdrainage
hoogte
Drainage
hoogte
(buitenland)
Drainage
hoogte
overland flow
Drainage
hoogte
greppels

General
head
boundary
conductance modellayer 2

Randvoorwaarden
Noordzee,
waddenzee
Randvoorwaarden

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

General head boundary stage
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GHB

e_s1l2

_s01_v2.IDF

modellayer 2

MFRIV
MFRIV

riv_cond
_p1
riv_cond
_s1

COND_P_L0.I
DF
COND_S_L0.I
DF

Conductance riv "Primair"
modellayer 1
Conductance riv "Secundair"
modellayer 1

MFRIV
MFRIV
MFRIV
MFRIV
MFRIV
MFRIV

riv_cond
_t1
riv_cond
_h1
riv_cond
_h2
riv_cond
_w
riv_stage
_h1
riv_stage
_h2

COND_T_L0.I
DF
COND_HL1_2
50.IDF
COND_HL2_2
50.IDF
cond_wel.idf

Conductance riv "Tertair"
modellayer 1
Conductance riv "Hoofdwater"
modellayer 1
Conductance riv "Hoofdwater"
modellayer 2
Conductance riv "Wellen"
modellayer 1
Stages riv Hoofdwaterstyteem
modellayer 1
Stages riv Hoofdwaterstyteem
modellayer 2

MODFLOW

MFRIV

riv_stage
_p1w

PEIL_P1W_25
0.IDF

Stage riv "Primair"
modellayer 1

MODFLOW

MFRIV

riv_stage
_s1w

PEIL_S1W_25
0.IDF

Stage riv "Secundair" winter
modellayer 2

MODFLOW

MFRIV
MFRIV
MFRIV

riv_stage
_t1w
riv_stage
_ww
riv_stage
_p1z

PEIL_T1W_25
0.IDF
peilw_wel.idf
PEIL_P1Z_250
.IDF

Stage riv "Tertair"
modellayer 1
Stage riv "Wellen"
modellayer 1
Stage riv "Primair"
modellayer 1

MODFLOW

MFRIV

riv_stage
_s1z

PEIL_S1Z_250
.IDF

Stage riv "Secundair" zomer
modellayer 1

MODFLOW

MFRIV
MFRIV
MFRIV
MFRIV
MFRIV
MFRIV

riv_stage
_t1z
riv_stage
_wz
riv_rbot_
p1w
riv_rbot_
s1w
riv_rbot_
t1w
riv_rbot_
h1w

PEIL_T1Z_250
.IDF
peilz_wel.idf

MF-

riv_rbot_

both_w_l2.idf

Stage riv "Tertair"
modellayer 1
Stage riv "Wellen"
modellayer 1
Bottom riv "Primair"
modellayer 1
Bottom riv "Secundair"
modellayer 1
Bottom riv "Tertair"
modellayer 1
Bottoms
Hoofdwaterstyteem
modellayer 1
Bottoms

MODFLOW
MODFLOW

MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW

MODFLOW
MODFLOW

MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW

MODFLOW

F-4

riv_hws
riv_hws

BODH_P1W_2
50.IDF
BODH_S1W_2
50.IDF
PEIL_T1W_25
0.IDF
both_w_l1.idf

winter

winter
winter
zomer

zomer
zomer
winter

Noordzee,
waddenzee
Conductance
Primaire waterlopen
Conductance
Secundaire
waterlopen
Conductance
Tertiaire waterlopen
Conductance
hoofdwatersysteem
Conductance
hoofdwatersysteem
Conductance van
wellen.
Waterstand
per
maand voor elk jaar
Waterstand
per
maand voor elke
jaar
Winterpeilen
primaire
ontwatering
Winterpeilen
secundaire
ontwatering
Winterpeilen
tertiaire ontwatering
Peilen wellen
zomerpeilen
primaire
ontwatering
zomerpeilen
secundaire
ontwatering
zomerpeilen
tertiaire ontwatering
Peilen wellen zomer

riv
winter

Bodemhoogte
primair winter
Bodemhoogte
secundair winter
Bodemhoogte
tertiair winter
Bodemhoogte HWS
winter

riv

Bodemhoogte HWS

winter
winter
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RIV

h2w

MFRIV
MFRIV
MFRIV
MFRIV
MFRIV

riv_rbot_
ww
riv_rbot_
p1z
riv_rbot_
s1z
riv_rbot_
t1z
riv_rbot_
h1z

bodh_wel.idf

MODFLOW

MFRIV

riv_rbot_
h2z

both_z_l2.idf

MODFLOW

MFRIV
MFRIV
MFRIV
MFRIV
MFRIV

riv_rbot_
wz
riv_inf_p
1
riv_inf_s
1
riv_inf_t1

bodh_wel.idf

riv_inf_h
1

INFMZ_P1_25
0.IDF
INFMZ_S1_25
0.IDF
INFMZ_T1_25
0.IDF
infmz_h_250_l
1.idf

MODFLOW

MFRIV

riv_inf_h
2

infmz_h_250_l
2.idf

MODFLOW

riv_inf_w

inff_wel.idf

MetaSWAP

MFRIV
MFRIV
MS

riv_conc
_w
init_svat

CWELLEN_15
M.IDF
init_svat.inp

MetaSWAP

MS

MetaSWAP

MS

MetaSWAP

MS

MetaSWAP

MS

solute_b
nd
solute_c
oliii
maaiveld
_asc
lgn_asc

solute_bnd.csv
.inp
solute_coliii.cs
v.inp
AHN_F250_C
M.ASC
lgn250.asc

MetaSWAP

MS

beregen
_asc

MetaSWAP

MS

MetaSWAP

MS

beregen
_laag_as
c
bassin_a

MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW

MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW

MODFLOW
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Hoofdwaterstyteem
winter
modellayer 2
Bottom riv "Wellen" winter
modellayer 1
Bottom riv "Primair" zomer
modellayer 1
Bottom riv "Secundair" zomer
modellayer 1
Bottom riv "Tertair" zomer
modellayer 1
Bottoms
riv
Hoofdwaterstyteem
zomer
modellayer 1
Bottoms
riv
Hoofdwaterstyteem
zomer
modellayer 2
Bottom riv "Wellen" zomer
modellayer 1
Infiltratiefactor "Primair" zomer
modellayer 1
Infiltratiefactor riv "Secundair"
zomer modellayer 1
Infiltratiefactor riv "Tertair"
zomer modellayer 1
Infiltratiefactor
riv
Hoofdwaterstyteem
zomer
modellayer 1
Infiltratiefactor
riv
Hoofdwaterstyteem
zomer
modellayer 1
Infiltratiefactor riv "Wellen"
zomer modellayer 1
Concentration salt "wellen"
modellayer 1
state file, initialisation soil
moisture profiles
state file, salt

winter

state file, salt

Invoer zout

Grid file with surface level

Maaiveldhoogte

Grid file landuse

Landgebruik

beregen.asc

Grid file location for irrigation

beregen_laag.
asc

Grid file irrigation
(model layer)

bassinx.asc

Locations of bassins

Locaties
waar
beregend
kan
worden
Toekenning
beregening
modellaag
Locatie
bassins

BODH_P1Z_2
50.IDF
BODH_S1Z_2
50.IDF
PEIL_T1Z_250
.IDF
both_z_l1.idf

depth

Bodemhoogte
wellen winter
Bodemhoogte
primair zomer
Bodemhoogte
Secundair zomer
Bodemhoogte
Tertiair zomer
Bodemhoogte HWS
zomer
Bodemhoogte HWS
zomer
Infiltratiefactor
wellen zomer
Infiltratiefactor
primair zomer
Infiltratiefactor voor
infiltratie secundair
Infiltratiefactor voor
infiltratie tertiair
Infiltratiefactor voor
infiltratie HWS
Infiltratiefactor voor
infiltratie HWS
Infiltratiefactor voor
infiltratie HWS
Bodemhoogte voor
infiltratie HWS
Initialisatiefile
MetaSWAP
Invoer zout
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sc
MetaSWAP

MS

MetaSWAP

MS

MetaSWAP

MS

MOZART

MZ

uslsw

uslsw.dik

Mozart input file

MOZART

MZ

uslswde
m

uslswdem.dik

Mozart input file

MOZART

MZ

lswattr

lswattr.csv

Mozart input file

MOZART

MZ

waattr

waattr.csv

Mozart input file

Beschrijving
gebruikers Mozart
Beschrijving
gebruikersvraag
Mozart
Attribuutfile
van
LSW’s
Mozart invoerfile

DM

DM

DwKeys.txt

DM input file

Key-file DM

DM

DM

dm_DwK
eys
Nds

nds.txt

DM input file

DM-nodes

DM

DM

Lnks

lnks.txt

DM input file

DM-links

DM

DM

Rivers

DM input file

DM

DM

His

DMdecadeafvo
eren.txt
huidig2000201
9.his

ALL

METE
O
METE
O

prec_*

precipitation_*.
asc
evaporation_*.
asc

Precipitation

Invoer
wateraanvoer DM
Invoer
DM
berekend
met
Sobek
Neerslag

ALL

F-6

svat2sw
nr_roff.in
p
bodem.a
sc

glastuinbouw
svat2swnr_roff.
inp

Run-off

Invoer run-off

bodemSCR654
.asc

Soil input

Bodemkaart
Calibratiefactor

evap_*

DM input file

Makkink Evaporation

Referentie
verdamping
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G

Wijzigingen in LHM versus NHI
In hoofdstuk 3, 4 en 6 zijn de wijzigingen in de nieuwe versie van LHM beschreven. Hieronder
wordt een toelichting gegeven welke wijzigingen alleen gelden voor LHM, en welke
wijzigingen ook van belang (kunnen) zijn voor andere NHI-toepassingen.
Beschrijving wijziging

alleen
voor LHM
+

Relevant
voor NHI

Opmerking

Peilen voor het hoofdwatersysteem
Parametrisatie van de
maaivelddrainage, en aanpassing om
de maaiveldgreppels toe te kennen aan
een ander drainagesysteem
Wijziging van de secundaire en tertiaire
peilen in pleistoceen Nederland, op
basis van datasets die zijn afgeleid uit
AHN filtering

Wijziging van de diepte van de
buisdrainage in een aantal hydrotypen
Wijziging van de geohydrologische
eigenschappen van de ondiepe
ondergrond binnen een aantal
hydrotypen

+

+

+
+

Maaiveldberging en infiltratiecapaciteit

+

Instellingen van de run-off.

+

Correctie van het maaiveld

+

Bodemschematisatie in niet
gekarteerde gebieden

+

Beregening van sportvelden en
fruitkwekerijen
Aanpassing van buitenranden
grondwatermodel

+

Veranderingsrapportage LHM 3.3.0

De achterliggende
datasets zijn ook
relevant voor regionale
toepassingen en worden
in enkele regio’s al
toegepast.

+

Aanbeveling is om de
schematisatie in de
nabije toekomst te
wijzigingen, als nieuwe
basis voor zowel LHM
als regionale
toepassingen.
Dit heeft nieuwe
inzichten opgeleverd die
ook relevant zijn voor
regionale toepassingen.
Dit heeft nieuwe
benadering opgeleverd
die ook relevant zijn voor
regionale toepassingen.

vooral relevant voor
LHM, mogelijk voor
enkele regionale
toepassingen.

LHM maakt hier gebruik
van regionale
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Wijziging MetaSWAP

Wijziging schematisatie DM

+

toepassing.
Introductie infiltratiefactor
geeft ook extra
mogelijkheden in
regionale toepassingen.

+

Voorbewerkingsprogrammatuur
MetaSWAP
Voorbewerkingsprogrammatuur
MODFLOW

+

idem

+

Nabewerkingsprogrammatuur
MetaSWAP

+

Implementatie parallel rekenen

+

Kan mogelijk bruikbaar
zijn bij evt. regionale
analyse of bewerking
van modelranden.
Bij evt.toekomstige
regionale toepassingen
waterkwaliteit.
De wijzigingen in iMOD
kunnen ook worden
gebruikt in regionale
toepassingen.
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