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Management samenvatting
Voor de ontwikkeling van het NHI zijn in 2010 door Rijkswaterstaat Waterdienst in
samenwerking met de andere NHI-partners functionele specificaties en kwaliteitseisen
opgesteld, ten behoeve van toepassing van het NHI in de landelijke analyse van de
zoetwatervoorziening. Daarbij zijn zowel eisen gesteld aan voorlopige versies (in 2010 en
2011), en strengere eisen gesteld aan de in het najaar van 2012 op te leveren eindversie
voor het Deltaprogramma.
Voor de toetsing van het NHI aan de opgestelde eisen is een toetsingsmethode ontwikkeld
die succesvol is toegepast op NHI 2.1 en nu wordt toegepast op NHI 2.2. Daarbij zijn de
kwaliteitseisen uitgewerkt in heldere criteria (bijlage A). Onderstaande tabel geeft het
overzicht van de toetsing voor de criteria voor NHI 2.2.
Samenvatting van de toetsing van NHI aan de criteria. In rood en groen is aangegeven of voldaan wordt aan de
criteria in totaal.

Indicator

Grondwater
GHG
GLG
Stijghoogte laag 2 - 5
Stijghoogte laag 6 - 7
Grondwaterdynamiek

Onverzadigde zone
Verdamping
metingen
Verdamping
waterbalans
Verdamping satelliet
Landelijke dynamiek
Beregening

Voldoet
aan
criterium 2010

Voldoet
aan
criterium
2012
NHI 2.2

NHI
2.1

NHI
2.2

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+/+

+

+

+/-

+

+

+/-

+/+

+/+

+/+/-

Opmerking

Minder relevant voor watervraag.
Dynamiek beperkt verbeterd en
nader onderbouwd in pilot
gebieden. Criterium verdient
aanpassing.

Toetsing op absolute getallen
niet mogelijk door gebrek aan
betrouwbare gegevens
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Beregening
regionaal
Oppervlaktewater
Landelijk afvoer
Landelijk aanvoer op
hoofdkranen met de
regio.
(>5m 3/s)
Regionaal afvoer
Regionaal aanvoer
Chloride
Concentratie
regionaal
Concentratie
landelijk

-

+

+/-

+
+

+
+

+/+/-

hoofd- en nevenkranen rijkswateren
Een beperkte set meetlocaties

-

-

--

-

+/-

--

Model is verbeterd maar niet altijd
zichtbaar in criteria
Model is verbeterd maar niet altijd
zichtbaar in criteria.

--

-

--

Aanpassen van de toetsing

--

-

--

Aanpassen van de toetsing

Voor bijna elke indicator voldoet NHI 2.2 beter aan de criteria dan NHI 2.1. Zo is de
berekende dynamiek in NHI 2.2 is licht verbeterd (2%), voldoet de beregening nu aan de
gestelde criteria en is de modellering van de regionale aanvoer verbeterd. Voor de overige
indicatoren presteert NHI 2.2, gemeten naar de criteria, vergelijkbaar met NHI 2.1. Echter niet
alle verbeteringen in het model worden met deze criteria zichtbaar. De berekende
oppervlaktewaterverdeling is in NHI 2.2 voor het Twentekanaal duidelijk verbeterd ten
opzichte van NHI 2.1. Verder is bij Panheel een beter verloop van het debiet in de tijd
gemodelleerd, maar zijn voor die locatie geen metingen voorhanden.
De eindconclusie is dat NHI 2.2 beter is dan NHI 2.1 en net voldoet aan de gestelde criteria.
Gelegd tegen de lat van de criteria voor 2012 zal er een significante inspanning gepleegd
moeten worden om NHI3.0 daaraan te laten voldoen.
In de regionale toetsing van het NHI die in 2010 is uitgevoerd (STOWA, 2010) is
geconcludeerd dat de kwaliteit van de metingen vaak onvoldoende nauwkeurig is en dat er
nog veel regionale verbeteringen mogelijk zijn. Deze conclusie is ook na oplevering van NHI
2.2 nog geldig. Dit betekent dat zowel de regionale partijen kunnen bijdragen aan betere
informatie (invoer en meetwaarden) en dat daarmee het NHI op landelijk nivo verder kan
worden verbeterd. Dit past in de plannen van het NHI in 2011 en 2012. Nu al is te stellen dat
het voldoen van NHI3.0 aan de van te voren gestelde criteria voor 2012 sterk afhankelijk zal
zijn van de kwaliteit van de aan te leveren informatie vanuit de regio.
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De voorliggende rapportage geeft een representatieve indruk van de prestaties van NHI. Er
blijkt daaruit nog ruimte voor verbetering. De belangrijkste aanbevelingen van dit rapport zijn:
•
Verbetering en uitbreiding van meetsets voor de toetsing van NHI.
•
Verdere uitwerking en onderbouwing van de toetsingmethode voor het
uitputtingsverloop van de freatische grondwaterstanden.
•
Verbetering, standaardisering en automatisering van de wijze van toetsing en de
daarmee samenhangende rapportage.
•
Vervolgonderzoek naar de chloridemodellering en hoe een representatieve toets uit te
voeren.
•
Nadere differentiatie en eventueel aanscherping van de toetsingscriteria voor (diep)
grondwater voor verschillende regio’s, bijvoorbeeld gericht op de relevantie voor de
watervoorziening.
Analyse van waterbalansen van het gehele NHI-systeem in deelgebieden inclusief
vergelijking met praktijkwaarden.
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1 Inleiding
1.1

Achtergrond
Bij het begin van de ontwikkelingen van NHI werd NHI gezien als nieuw consensusmodel dat
toegepast zou worden voor regionale en lands(deel)dekkende modellering van de hydrologie
ten behoeve van regionale en nationale waterverkenningen zoals voortkomend uit het
Nationaal Bestuursakkoord Water (de Kaderrichtlijn Water, Water Beheer 21e eeuw,
droogtestudies), milieuverkenningen (Milieuverkenning en Milieubalans), en diverse
thematische evaluaties zoals het Gewenste Grond en Oppervlaktewater Regime (GGOR),
Ruimte voor de Rivieren (RvR), het Meststoffenbeleid en Gewasbeschermingsbeleid. Sinds
2011 is het Deltamodel en het DeltaProgramma (met vele deelprogramma’s) een belangrijke
motor voor de verbeteringen en ontwikkelingen binnen NHI.
Bij aanvang van de NHI ontwikkeling was de belangrijkste randvoorwaarde dat het NHI
minstens de functionaliteiten en kwaliteit van de voorgangers (PAWN, hydrologie STONE,
LGM/SWAP) zou moeten hebben. Bij de oplevering van NHI 2.0 in 2010 is vastgesteld dat
NHI 2.0 al minstens de kwaliteit van het PAWN-instrumentarium van heeft, terwijl NHI qua
concept en functionaliteiten op een aantal punten verbeterd is. Toch voldeed versie 2.0 niet
aan alle eisen van de opdrachtgevers. In 2010 zijn daarom kwaliteitseisen vastgesteld, waar
het NHI aan zou moeten voldoen. De kwaliteitseisen zijn gericht op de toepassing van het
NHI bij de landelijke analyse van de zoetwatervoorziening in het Deltaprogramma. De eisen
zijn gesteld voor de inzet van de definitieve versie NHI 3.0 (2012) in het Deltaprogramma.
Minder strenge eisen gelden voor de eerdere tussenversies (NHI 2.1 en NHI 2.2).
De kwaliteitseisen dienen op een aantal onderdelen verder te worden gedifferentieerd,
bijvoorbeeld verder uitgewerkt naar specifieke kwaliteitscriteria voor regio’s. Voor andere
kwaliteitseisen is aanbevolen de vertaling ervan naar modelindicatoren verder uit te werken.
Dit wordt in 2011 en 2012 verder uitgewerkt door het projectteam NHI.
Eind 2010 is NHI 2.1 opgeleverd en voor het eerst getoetst aan de kwaliteitscriteria. Dezelfde
criteria zijn nu gebruikt voor de toetsing van NHI 2.2. De ervaringen van de toetsing van NHI
2.1 hebben geleid tot (beperkte) aanscherping van de toetsingsprocedure.

1.2

Leeswijzer
Deze rapportage beschrijft de toetsing van NHI 2.2. De veranderingen in de schematisatie en
de software in NHI 2.2 ten opzichte van NHI 2.1 zijn in een aparte rapportage vastgelegd
(Hoogewoud et al, 2011).
De modelresultaten van versie 2.2 worden vergeleken met de criteria die zijn opgesteld voor
de modelversies in 2010 en 2011. Daarbij worden de toetsingsresultaten van versie 2.2 ook
vergeleken met de resultaten van NHI 2.1. Ten slotte wordt een doorkijk gegeven voor een
vergelijking van NHI 2.2 met de criteria die voor de NHI 3.0 (oplevering in 2012) zijn
opgesteld.
Hoofdstuk 2 van dit rapport beschrijft de criteria en toetsing voor het verzadigde grondwater
(MODFLOW). Hoofdstuk 3 gaat in op de toetsing voor de onverzadigde zone (metaSWAP).
Hoofdstuk 4 beschrijft de toepassing van criteria en de toetsing voor het oppervlakte water
(DM en MOZART). Conclusies en aanbevelingen volgen in hoofdstuk 5 en 6.
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2 Toetsing grondwater
2.1

Inleiding
Het grondwater in het NHI beslaat het verzadigde en onverzadigde grondwater. In dit
hoofdstuk wordt de toetsing op het verzadigde grondwater beschreven. De berekende
grondwaterstanden worden, met behulp van metingen uit de DINO-database, getoetst op
verschillende eigenschappen. In paragraaf 2.2 wordt de toetsing aan de hand van de GHG
(Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand) en GLG (Gemiddelde Laagste Grondwaterstand)
beschreven. Deze parameters worden afgeleid van modeluitkomsten om een
grondwaterregime te karakteriseren en kunnen desgewenst vergeleken worden met waarden
in de bodemkaart. In grote delen van Nederland zijn de waarden uit de bodemkaart echter
niet meer actueel, daarom worden hier vooral individuele grondwaterstandswaarnemingen
gebruikt.
De toetsing van het uitputtingsverloop van de grondwaterstand in de zomer is in de toetsing
voor NHI2.2 achterwege gebleven. Samen met de waterdienst en de wetenschappelijke
klankbordgroep is geconcludeerd dat het uitvoeren van de toets op dit moment niet zinvol is.
[Inmiddels is hiervoor een methode gevonden (op basis van de impuls-respons benadering)
die door hydrologische specialisten binnen en buiten de projectgroep bruikbaar wordt geacht.
Indien de implementatie voorspoedig verloopt, zal deze methode al bij de toetsing NHI3.0
worden ingezet.] Wel is de dynamiek, hier gedefinieerd als de GLG–GHG, getoetst. Dit geeft,
zij het in beperktere mate, ook een idee van het uitputtingsverloop.

2.2

Toetsing in deelgebieden
Voor de toetsing van NHI wordt een ruimtelijke verdeling per deelgebied weergegeven. Deze
deelgebieden zijn zo gekozen dat:
•
geohydrologische systemen zo veel mogelijk beschreven worden in een eigen
deelgebied;
•
er genoeg ruimtelijke differentiatie is om een beeld te krijgen van de kwaliteit van NHI
over de verschillende regio’s in Nederland;
•
de deelgebieden (meestal) zo groot zijn dat er minimaal 20 meetpunten aanwezig zijn;
•
er een scheiding plaats vindt in gebieden met en zonder wateraanvoer.
Om pragmatische redenen is voor grondwater de regionale indeling gebruikt uit de
Zoetwaterverkenningen (analyse in het deelprogramma Zoetwater van het Deltaprogramma,
Figuur 2.1). Dit is gedaan omdat deze indeling gemakkelijk beschikbaar was en aan veel van
bovenstaande criteria voldoet.

NHI toetsing
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Figuur 2.1

2.3

Gebruikte gebiedsindeling bij de toetsing aan criteria voor het grondwater

GXG

2.3.1

Wat wordt er getoetst?
Voor zowel de berekende grondwaterstand als de gemeten grondwaterstand wordt een GHG
en GLG bepaald. Het verschil tussen de gemeten en berekende waarde wordt gebruikt voor
de toetsing. Daarnaast wordt ook de gemiddelde langjarige dynamiek, het verschil tussen
GHG en GLG, in beeld gebracht en vergeleken.

2.3.2

Methode

2.3.2.1

Rekenperiode
Voor zowel de meetreeksen als de modelwaarden wordt een GHG en GLG bepaald. De GXG
zijn een gemiddelde over een periode van minimaal 8 jaar. Er is gekozen voor de periode
april 1998 tot april 2006.

2.3.2.2

Bepalen GHG en GLG uit berekening
Voor de periode 1998-2006 worden de berekende freatische grondwaterstanden op de 14de
en 28ste van de maand gesorteerd per jaar. De 3 laagste grondwaterstanden per jaar worden
gemiddeld en vormen de GLG. De GHG wordt op vergelijkbare wijze berekend uit de 3
hoogste grondwaterstanden per jaar.

2.3.2.3

Selectie meetreeksen
De DINO meetreeksen zijn als uitgangspunt gebruikt voor de toetsing van de
grondwaterstanden. Niet elke meetreeks is geschikt om een GHG of GLG mee te bepalen.
Meetreeksen zijn vaak niet compleet en het is soms onzeker of ze wel in het freatisch pakket
staan. Daarom is een selectie gemaakt uit de DINO meetset. Als de eisen aan de meetset te
6
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hoog worden gesteld, bijvoorbeeld een complete meetreeks voor de beschouwde periode,
blijven er te weinig meetreeksen over om NHI te toetsen. De selectie is daarom een
compromis tussen de kwaliteit van de meetreeks en toch nog genoeg meetreeksen
selecteren, om het NHI te kunnen toetsen.
De gebruikte selectie criteria zijn:
•
Bovenkant filter bevindt zich binnen 2,5 meter van de GLG (van NHI 2.1).
•
In de periode 1998-2006 bevat de meetreeks elk jaar minimaal 12 14-daagse
waarnemingen.
•
De peilbuis bevindt zich niet binnen een straal van 1km van een in NHI 2.1
gemodelleerde onttrekking.
•
De peilbuis heeft een afstand van minimaal 12,5 meter tot een hoofdwatergang.
Na toepassing van deze criteria zijn er ongeveer 3500 meetreeksen geselecteerd (zie figuur
2.2).

Figuur 2.2

Geselecteerde meetlocaties uit DINO voor toetsing aan GHG en GLG(links) en aantal metingen
per regio (rechts)

2.3.3

Criteria
In samenspraak met RWS Waterdienst zijn de volgende criteria vastgesteld voor de GHG,
GLG en de dynamiek van het freatische grondwater. (tabel 2.3). Dit zijn criteria voor
modellering op landelijke schaal. Wel wordt per regio inzichtelijk gemaakt in hoeverre NHI
voldoet aan de criteria. Figuur 2.3 laat zien hoe de criteria ruimtelijk verdeeld zijn.

NHI toetsing
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Tabel 2.1

Gebruikte NHI 2.1 criteria voor GHG, GLG en dynamiek

Indicator
GHG (landelijk)

GLG (landelijk)

Dynamiek (GHG-GLG)

Figuur 2.3

2.3.4

Criterium
In 75% van de meetpunten:
•
Peilbeheerst max. 50 cm afwijking
•
Vrij afwaterend max. 75 cm afwijking
•
Sterk hellend gebied max. 100 cm afwijking
Afwijking mediaan < 15 cm
In 75% van de meetpunten:
•
Peilbeheerst max 50 cm afwijking
•
Vrij afwaterend.max 75 cm afwijking
•
Sterk hellend gebied 100 cm afwijking
Afwijking mediaan < 15 cm
In 75% van de meetpunten:
•
Afwijking kleiner van 40 cm

Ruimtelijke spreiding toetsingscriterium voor GHG en GLG

Resultaten
In figuur 2.4 zijn de arealen die wel (groen) en niet (overige kleuren) voldoen aan de criteria
weergegeven. Zowel in versie NHI 2.1 als NHI 2.2 voldoet aan de criteria in tabel 2.3.
Hieronder volgt een discussie van de resultaten, waarbij meer wordt ingezoomd welke
metingen wel en niet voldoen aan de criteria.

8
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Wanneer het aantal metingen bekeken wordt, dan blijkt dat in NHI versie 2.2 op 75% van de
meetlocaties voldoet aan de toetsingscriteria. Dit is vergelijkbaar met versie 2.1 waar NHI ook
op 75% van de meetlocaties voldeed. Op landelijke schaal zijn de gemiddelde verschillen
tussen NHI 2.1 en 2.2 daarmee beperkt. Wel is te zien dat het areaal van zoetwaterregio’s
waar NHI 2.2 voldoet aan de criteria is toegenomen ten opzichte van NHI 2.1.
Hoewel op landelijke schaal aan de criteria is voldaan, is uit de figuren af te leiden dat op
regionaal niveau nog niet overal aan de criteria wordt voldaan. Daarbij zijn er regio’s waar
NHI 2.2 betere resultaten geeft dan NHI 2.1, maar ook regio’s waar NHI 2.2 slechtere
resultaten geeft. Bij de overgang in klassen moet worden opgemerkt dat een overgang van
klassen al veroorzaakt kan worden door een (te) klein aantal peilbuizen. Er is in de huidige
toetsingsprocedure geen minimum aantal metingen vereist om een uitspraak te doen voor
een regio.

Figuur 2.4

Percentage van de freatische grondwaterstanden die voldoen aan het criterium voor GLG; links
NHI2.1 en midden NHI 2.2. Rechts het aantal metingen per regio

Figuur 2.5

Percentage van de freatische grondwaterstanden die voldoen aan het criterium voor GHG; links
NHI2.1 en midden NHI 2.2. Rechts het aantal metingen per regio

De verdeling van de fouten (residuen) staan weergegeven in onderstaande figuur. Het
histogram heeft zijn piek rond de nul meter afwijking. De verdeling is iets scheef, hetgeen
logisch is omdat een grondwatermodel in principe wel veel te laag kan zijn, maar niet veel te
hoog. De hoge grondwaterstanden worden namelijk afgekapt door maaiveld dat dan als
drainageniveau gaat werken. De histogrammen en de gemiddelden laten zien dat de NHI

NHI toetsing
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gemiddeld iets te droog is. Verder is de klasse < -2 meter behoorlijk groot. Dit wordt
veroorzaakt door metingen in Limburg en de Veluwe waar NHI grondwaterstanden tot wel 20
meter te droog berekent. Deze afwijkingen zijn zo groot, dat deze metingen eigenlijk nader
onderzocht zouden moeten worden op betrouwbaarheid. Dat is in deze toetsing nog niet
gerealiseerd. De grote afwijkingen hebben wel een significant effect op de gemiddelde
afwijking (zie tabel 2.2): met de extremen voldoet Worden deze extremen buiten
beschouwing gelaten dan is de gemiddelde afwijking veel kleiner en voldoet de freatische
grondwaterstand van NHI 2.1 aan het gestelde criterium van een kleine structurele afwijking.
Voor de beoordeling zijn peilbuizen met een afwijking >5 meter niet meegenomen.
NHI 2.2 Verschil in GLG(laag 1, gem: 0.113 stafw: 18.857 [m])
12
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NHI 2.2 Verschil in GHG(laag 1, gem: -0.599 stafw: 2.577 [m])

Figuur 2.6

NHI 2.2, histogram van de residuen voor GHG (links) en GLG (rechts) in stappen van 0,1 meter

Tabel 2.2

Statistieken van de residuen voor GHG en GLG van NHI 2.2

Statistiek
van de
residuen
GHG
GLG

Mediaan

Met extremen
Gemiddeld [m]

St. dev [m]

Zonder extremen
Gemiddeld [m]
St. dev [m]

-0,07
-0,01

-0,60
0.11

2.58
1,89

-0,11
-0,037

0,57
0,57

De verschillen in dynamiek tussen meting en berekening van de freatische
grondwaterstanden zijn weergegeven in onderstaande histogram (Figuur 2.8). In 80% van de
meetpunten komt een afwijking van minder dan 40 cm. Dit is een verbetering van 2% ten
opzichte van NHI 2.1. De grondwaterdynamiek voldoet daarmee aan de gestelde criteria voor
NHI 2.2. Er komen zowel gebieden voor waar de berekende amplitude (GHG – GLG) te groot
is, als te klein. Gemiddeld is de afwijking eerder iets te klein. Vergeleken met versie 2.1 is
versie 2.2 de dynamiek toegenomen.
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Figuur 2.7

Percentage van het aantal meetpunten waarop NHI voldoet aan de criteria voor dynamiek
(GHG – GLG,) Links NHI 2.1, rechts NHI 2.2

NHI 2.1 Amplitude verschil (meters) (laag 1, gem: -0.13 stafw: 0.38 [m])

NHI 2.2 Verschil in dynamiek_e(laag 1, gem: 0.11 stafw: 0.39 [m])
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Histogram van de verschillen in dynamiek(GHG – GLG) tussen model en meting (stappen van
0,1 m Links NHI 2.1, rechts NHI 2.2)

2.3.5

2.4
2.4.1

Conclusie
Het NHI 2.1 voldoet op landelijke schaal aan de gestelde criteria voor GHG, GLG, en de
dynamiek. Het areaal van de zoetwaterregio’s dat voldoet aan de criteria is enkele procenten
toegenomen. Op regionale schaal presteert het NHI niet in alle gebieden voldoende.
Diepe grondwaterstanden
Wat wordt er getoetst?
Het NHI bestaat uit zeven lagen waarin grondwaterstroming berekend wordt. De toetsing van
de freatische grondwaterstanden (modellaag 1) zijn in de vorige twee paragrafen beschreven.
In deze paragraaf wordt beschreven hoe stijghoogten in de overige gemodelleerde
watervoerende pakketten (modellaag 2 tot en met 7) getoetst is. Voor de beoordeling van de
stijghoogten zijn in de tijd gemiddelde waarden gebruikt. Er wordt hier (nog) niet gekeken
naar de dynamiek van de gemodelleerde en gemeten stijghoogten. Voor het topsysteem is
NHI toetsing
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wel naar dynamiek gekeken, dat is voor de belangrijkste doelstelling (zoetwatervoorziening)
het meest relevant en bovendien in veel gevallen de motor van de dynamiek in de
onderliggende pakketten.
2.4.2

Methode

2.4.2.1

Rekenperiode
De beschouwde periode is april 1998 - april 2006. Dit is dezelfde periode die is beschouwd bij
de toetsing van de freatische grondwaterstanden.

2.4.2.2

Meetreeks
De DINO meetreeksen zijn als uitgangspunt gebruikt voor de toetsing van de
grondwaterstanden. Niet elke meetreeks is geschikt om een gemiddelde stijghoogte mee te
berekenen. Meetreeksen zijn vaak niet compleet en soms staat het filter in een scheidende
modellaag, waardoor deze niet representatief is. Daarom is een selectie gemaakt uit de DINO
meetset. Als er te hoge eisen aan de meetset worden gesteld, bijvoorbeeld een complete
meetreeks voor de beschouwde periode, blijven er te weinig meetreeksen over om NHI te
toetsen. De selectie is daarom een compromis tussen de kwaliteit van de meetreeks om toch
nog genoeg meetreeksen selecteren om het NHI te kunnen toetsen.
De gebruikte selectie criteria zijn:
•
Het filter bevindt zich binnen de in NHI geschematiseerde watervoerende modellagen.
•
In de periode 1998-2006 bevat de meetreeks minimaal 12 14-daagse waarnemingen.
•
De meetreeks bevindt zich niet binnen een straal van 1km van een in NHI 2.1
gemodelleerde onttrekking.
Na toepassing van deze criteria zijn er ongeveer 6500 meetreeksen geselecteerd.

2.4.2.3

Middeling
Alle beschikbare metingen in de aangegeven periode worden lineair gemiddeld tot één
gemiddelde grondwaterstand per meetpunt.

2.4.3

Criteria
In samenspraak met RWS waterdienst zijn de criteria in Tabel 2.3 vastgesteld. Net als bij de
toetsing van het freatische grondwater, wordt er bij de diepe grondwaterstanden landelijk
getoetst op het aantal metingen dat voldoet.
Tabel 2.3

Gebruikte criterium voor NHI 2.1 diepe grondwaterstanden

criterium
Diepe
grondwaterstanden
(landelijk)

2.4.4

In 75% van de meetpunten per modellaag maximaal 100 cm
afwijking.
Mediaan van de afwijking < 25 cm.

Resultaten
De resultaten van de toetsing voor de diepe grondwaterstanden zijn weergegeven in Tabel
2.4. De ruimtelijke spreiding is weergegeven in Figuur 2.9. De diepe grondwaterstanden van
modellaag 2 tot en met 5 voldoen op landelijke schaal ruim aan de gestelde criteria voor de
gemiddelde stijghoogte. De stijghoogten van laag 6 en 7 voldoen niet. In de onderste lagen
zijn verschillende geohydrologische pakketten, met name in Brabant en Limburg,
samengevoegd. Dit kan een verklaring zijn voor de verschillen. Daarnaast geldt voor de diepe
pakketten dat er maar weinig metingen zijn gebruikt, en de toetsing daardoor
12
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onbetrouwbaarder wordt. Voor toepassing van het NHI in de zoetwatervoorziening zijn der
resultaten van deze lagen ook minder relevant. Er is geen minimum aantal metingen gesteld
om een uitspraak te doen voor een regio.

NHI toetsing
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Figuur 2.9A

Per modellaag het percentage grondwaterstanden dat voldoet aan het criterium voor diepe
grondwaterstanden (links NHI 2.1, midden NHI 2.2 en rechts het aantal metingen per gebied).
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Modellaag 6

Modellaag 7

Figuur 2.9B

Per modellaag het percentage grondwaterstanden dat voldoet aan het criterium voor diepe
grondwaterstanden (links NHI 2.1, midden NHI 2.2 en rechts het aantal metingen per gebied)

NHI toetsing
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In Tabel 2.4 staan de statistieken van de residuen per laag weer gegeven. Net als de GHG
en GLG zijn ook hier grote verschillen tussen de gemiddelde residu en de mediaan van de
residuen. Deels zijn dit dezelfde afwijkingen als bij het freatische grondwater en bestaat er
ook hier onzekerheid over de betrouwbaarheid van de metingen. Er is hierdoor een klein
maar significant percentage punten met een grote afwijking. Al met al voldoet de mediaan,
met uitzondering van laag 7, aan de criteria. In laag 2-5 is het percentage metingen dat
voldoet aan het criterium ruim voldoende, voor laag 6 en 7 is dit iets (6%) te weinig. De
spreiding in de residuen is behoorlijk groot. Vanaf laag 3 neemt het gemiddelde en de
standaard afwijking toe, het aandeel metingen binnen de grens van 1 meter neemt af (in laag
7 zijn relatief weinig waarnemingen). Dit wijst op een systematische fout in de diepe
grondwaterstroming in NHI. Oorzaken kunnen het ontbreken van een zout correctie zijn, maar
ook fouten in laagtoedelingen en aansluitingen. Bovendien zijn de criteria in veel gebieden
ruim gesteld voor geohydrologische beoordeling.
Tabel 2.4

Modellaag
diepe
grondwater
Laag 2
Laag 3
Laag 4
Laag 5
Laag 6
Laag 7

2.5

Statistieken van de residuen van de gemiddelde stijghoogten in laag 2 tot 7

Mediaan
[m]
-0.01
-0.11
-0.17
-0.16
-0.25
-0.48

Gemiddelde
[m]
0.46
-0.1
-0.28
-0.36
-0.47
-0.84

NHI 2.2
St.
afwijking
[m]
2.5
0.93
1.02
1.12
1.51
1.3

Deel metingen
met residu
< 100 cm [%]
85.0
87.2
86.1
81.0
68.9
69.0

NHI 2.1
Deel metingen
met residu
< 100 cm [%]
84,8
87,2
86,4
83,4
69,7
70,6

Conclusies grondwater
De resultaten berekende freatische grondwater (GHG, GLG en dynamiek) voldoen aan de
gestelde criteria In vergelijking tot versie 2.1 is versie 2.2 vergelijkbaar of iets beter. Zo is het
areaal dat voldoet aan de gestelde criteria enkele % toegenomen en voldoet ook de
dynamiek beter aan de gestelde criteria. De diepere grondwaterstanden voldoen aan de
gebruikte criteria, met uitzondering van de diepste lagen, modellagen 6 en 7. Dit is
vergelijkbaar met versie 2.1. Opgemerkt wordt dat bij de toetsing soepel is omgesprongen
met de kwaliteitscriteria aan de meetset, om te voorkomen dat er te veel gebieden ontstaan
waar geen uitspraak kan worden gedaan. De betrouwbaarheid van de uitspraak in deze
gebieden is echter wel beperkt.
Hoewel de berekende grondwaterstanden in NHI dus op landelijke schaal aan de criteria voor
2010 / 2011 voldoen, dienen de grondwaterstanden op de regionale schaal significant
verbeterd te worden, immers per zoetwaterregio wordt nog niet aan de criteria voldaan.
Bovendien is nu al duidelijk dat nog niet aan de strengere criteria van 2012 is voldaan.
Aanbevolen wordt om vóór verdere verbetering van de simulatie van de grondwaterstanden,
ook eerst de toepassing van de validatiereeksen op de landelijke NHI-schaal te analyseren,
en de vraag te beantwoorden hoe de verschillende metingen op puntlocaties optimaal kunnen
worden ingezet voor het vergelijken van berekeningen voor grotere vlakken.
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3 Toetsing onverzadigde zone
3.1

Inleiding
Toetsing van modeluitkomsten van de onverzadigde zone wordt bemoeilijkt door het vrijwel
ontbreken van directe metingen. De actuele verdamping is slechts op een paar plaatsen in
Nederland gedurende een jaar gemeten. Daarnaast wordt de verdamping geschat uit
satellietbeelden en op basis van waterbalansen. Verder wordt via meitellingen1 een
inventarisatie gemaakt van de toegepaste beregening, maar dit zijn geen metingen.
1
2
3
4

De toetsing van de onverzadigde zone is uitgevoerd op de volgende aspecten:
Toetsing van de verdamping aan metingen op specifieke locaties.
Toetsing van de verdamping op basis van waterbalansen.
Toetsing van de verdamping op basis van satellietbeelden.

Toetsing van de beregening aan meitellingen en metingen in N-Brabant en Flevoland
Over het algemeen mag worden verwacht dat het toetsingsresultaat van NHI 2.2 weinig
afwijkt van het resultaat van NHI 2.1. Daar waar significante verschillen optreden, zal worden
verwezen naar de doorgevoerde veranderingen in NHI 2.2.
3.2
3.2.1

Verdamping gemeten op specifieke locaties
Wat wordt er getoetst?
De berekende verdamping wordt vergeleken met verdampingsmetingen. In de periode 19962009 is door Alterra op twaalf specifieke locaties een jaar lang de actuele verdamping
gemeten. De gegevens zijn verwerkt in het Alterra-rapport 1920 (Elbers e.a., 2009). In de
onderstaande figuur zijn de locaties weergegeven.

Figuur 3.1
1

Locatie van de twaalf meetpunten waar de actuele verdamping is gemeten (uit: Elbers e.a., 2009).

De meitelling is jaarlijks terugkerende vragenlijst voor boeren waarin ze informatie moeten geven over de

bedrijfsvoering. Op basis hiervan worden oa subsidies vastgesteld.
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3.2.2

Methode
De cumulatieve verdamping (jaarlijkse som in mm) voor een meetperiode van één jaar wordt
vergeleken met de berekende cumulatieve verdamping van het NHI voor de gridcel
waarbinnen de meting heeft plaatsgevonden
De verwachting is dat de verschillen tussen NHI 2.2 en 2.1 voor de uitkomsten van de
verdamping gemiddeld gering zijn, maar dat per locatie verschillen aanzienlijk kunnen zijn
voor met name (zware) kleigronden, aangezien de parametrisering van deze gronden het
sterkst is aangepast,

3.2.3

Criteria
In overleg met de Waterdienst is het volgende criterium gesteld voor NHI 2.2 voor
verdampingsmetingen.
Tabel 3.1

Door RWS waterdienst gestelde criterium voor NHI 2.2 verdampingsmetingen

Criterium
Verdamping op
gemeten locaties
3.2.4

In 75% van de meetpunten: maximaal 25% afwijking.
Gemiddelde afwijking maximaal 5%.

Resultaten
De resultaten van de analyse zijn weergegeven in onderstaande tabel. De berekende
verdamping voldoet voor alle metingen aan het criterium van maximaal 25% afwijking. In NHI
2.1 daarentegen voldeed de meting van Cabauw niet; de berekende verdamping was in de
vorige versie veel te laag. Het gemiddelde verschil bedraagt 0.2 % in NHI 2.2, in versie 2.1
was dit 2.7%. Daarmee is in NHI 2.2, net als in NHI 2.1, voldaan aan het criterium,
Door de verbetering van de parametrisering van zeer zware kleigronden is de berekende
verdamping voor Cabauw significant verbeterd t.o.v. NHI 2.1. Wel zijn de verschillen tussen
gemeten en berekende verdamping voor veel punten nog altijd vrij groot te noemen. Er is
geen duidelijk verband te zien tussen de afwijking enerzijds en de vegetatie of de bodem
anderzijds.
Tabel 3.2

Vergelijking tussen de gemeten en met NHI 2.2 & 2.1 berekende verdampingsom op 12 locaties
(kleurcode oranje > 25% afwijking, geel > 12,5%, groen < 12,5%). Voor NHI 2.1 ontbreekt de
berekende verdamping voor Oostwaard (lag buiten de berekeningsperiode).

Naam

Vegetatie
Lariks

Bankenbos
Fleditebos
Kampina
Cabauw
Haastrecht
Langerak
Molenweg
Dijkgraaf
Lutjewad
Oostwaard
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Populier
Gemend
bos
Gras
Gras
Mais
Aardappel
Mais
Wintertarwe
Wilgen

Bodem
Zand met
keileem
Klei
Zand
Liedeerd
Liedeerd
Liedeerd
Poldervaag
Beekeerd
Poldervaag
Klei

Periode

Gemeten
(mm)

Berekend
(mm)

Afwijking
(%) 2.2

Afwijking
(%) 2.1

1996
1996

519
636

583
516

-11.0
23.3

-11,8
24,6

1996
1996
2003-2004
2005-2006
2005-2006
2005-2006
2006-2007
2008-2009

540
567
548
530
474
580
523
577

624
480
482
531
579
500
602
558

-13.5
18.0
13.6
-0.2
-18.2
15.9
-13.1
3.5

-13,9
30,6
15,5
4,8
-15,5
21,1
-10,8
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Vredepeel
Loobos

3.2.5

3.3

Bieten
Grove den

Veldpodzol
Duinvaag

2006-2007
2006

558
546
496
605
Gemiddelde afwijking
Aantal meetpunten met afwijking > 25%
Percentage meetpunten met afwijking > 25 %

2.2
-18.0
0.2
0
0

3,5
-18,9
2,7
1
9

Conclusies
Op basis van een vergelijking met gemeten verdamping kan worden geconcludeerd dat het
NHI 2.2 voldoet aan de gestelde criteria. Overall conclusies over de verdamping worden in
paragraaf 3.4 getrokken.
Verdamping op basis van waterbalansen

3.3.1

Wat wordt er getoetst?
De met het model berekende verdamping wordt vergeleken met de verdamping geschat op
basis van een waterbalans. Voor vijftien deelstroomgebieden in Nederland hebben Massop
e.a. (2005) waterbalansen opgesteld met een schatting van de langjarige Et_act op basis van
metingen.

3.3.2

Methode
De geschatte verdamping (mm/jaar) voor de waterbalansperiode wordt vergeleken met de
door het NHI berekende verdamping voor de verzameling gridcellen die binnen de
waterbalanseenheid liggen.
Het resultaat bestaat uit een figuur en een tabel met de gemaakte vergelijking, in met kleuren
lopend van groen (goede overeenkomst) tot oranje (meer dan 20 % afwijking).

3.3.3

Criteria
In overleg met de waterdienst is het volgende criterium gesteld voor NHI 2.1 (Tabel 3.3) voor
verdampingsmetingen.
Tabel 3.3

Door RWS waterdienst gestelde criterium voor verdamping in NHI 2.1, op basis van
waterbalansen

Criterium
Verdamping op basis
van waterbalansen
3.3.4

In 80% van de gebieden: maximaal 20% afwijking.
Gemiddelde afwijking maximaal 5%.

Resultaten
In de onderstaande Figuur en tabel Zijn de resultaten van de vergelijking tussen de
verdamping gegeven op basis van de geschatte waterbalansen en de berekende waterbalans
met het NHI. Er is een gemengd beeld te zien. Er wordt voldaan aan de criteria: alleen voor
gebied Schuitenbeek is de berekende verdamping meer dan 20 % lager dan de ‘gemeten’
verdamping. De gemiddelde afwijking is minder dan de vereiste 5%: de verdamping van het
model is gemiddeld 0,8% (3,8%) lager dan de verdamping uit de metingen. Er is geen
duidelijk verband tussen het type gebied (zand/klei/veen, hoog/laag) en aangetroffen
afwijkingen.
De verschillen tussen NHI 2.2 en NHI 2.1 zijn het grootst voor de gebieden Krimpenerwaard,
Schermerboezen en Rijnland. De extra verdamping van 30-40 mm per jaar hangt samen met
de verbetering van de parametrisatie van zware kleigronden, die in die gebieden relatief veel
voorkomen.
NHI toetsing
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Figuur 3.2

Vergelijking van de gemeten en berekende verdamping (afwijking in %) per waterbalansgebied
voor NHI 2.1 (links) en NHI 2.2 (rechts).
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Tabel 3.4

Vergelijking tussen de gemeten en berekende verdamping (jaarsommen in mm) voor 15
waterbalansgebieden (Massop e.a., 2005). Kleurcode oranje > 20% afwijking, geel > 10,0%,
groen < 10,0%.

Periode
1991-2002
1977-1997
1991-2002
1984-1993

Gemeten
(mm)
575
456
560
527

Berekend
NHI 2.2
(mm)
543
508
519
467

Verschil
NHI 2.2
(%)
6,0
-10,3
8,0
12,8

Verschil
NHI 2.1
(%)
12,0
-4,7
17,0
10,2

16000

1980-1999

510

538

-5,1

-1,8

23739
22374
24674

1977-1997
1993-2001
1986-1998

500
603
526

523
528
514

-4,3
14,3
2,3

-3,8
17,3
4,3

20514
18800
4989
14820
7406
4815
13420

1980-1999
1997-2002
1996-2000
1996-2000
1988-1994
1994-1998
1996-2000

478
504
465
532
583
562
484
536
663
539
447
525
540
522
Gemiddelde afwijking
Aantal balansgebieden met afwijking > 20 %
Percentage balansgebieden met afwijking > 20 %

-5,1
-12,6
3,7
-9,8
23,0
-14,8
3.4
0,8
1
7

-3,0
-10,6
6,6
-5,9
25,3
-14,2
7,8
3,8
1
7

Balansgebied
Krimpenerwaard
Schermerboezem
Rijnland
Hupsel
Dommel Reusel stuw
Hondsberg
Dommel Kleine
Aa/Dommeltje
Smalwater
Drenthse Aa
Beerze
Dommel Kleine
Dommel Rul
Groenlosche Slinge
Chaamse Beek
Aa of Weerijs
Schuitenbeek
Hierdense beek
Regge en Dinkel

3.3.5

Areaal
(ha)
13679
71000
100000
669

Conclusies
Het NHI 2.2 voldoet aan de gestelde criteria en presteert gemiddeld iets beter dan 2.1.
Overall conclusies over de verdamping worden in 3.4 getrokken in samenhang met 3.2 en
3.4.

3.4

Verdamping op basis van satellietbeelden

3.4.1

Wat wordt er getoetst?
Voor 1995 en 2003 (gehele jaar t/m oktober2 en het zomerhalfjaar) wordt de berekende
verdamping vergeleken met door Waterwatch geschatte verdampingen van SEBAL,
gebaseerd op satellietbeelden (http://www.waterwatch.nl/tools0/sebal.html).

3.4.2

Methode
De geschatte verdamping (mm) voor de periode met satellietwaarnemingen wordt vergeleken
met de door het NHI berekende verdamping voor de verzameling gridcellen die binnen de
regio’s liggen. Per regio worden de geschatte verdampingen gemiddeld en met elkaar
vergeleken. Tevens wordt deze vergelijking gemaakt gemiddeld over Nederland door alle
gridcellen te middelen.

2

Door het ontbreken van SEBAL-gegevens voor november en december wordt de vergelijking beperkt tot de maanden
jan-okt
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De resultaten worden in een kaartbeeld en tabel gepresenteerd, met een kleurcodering die
aangeeft of het NHI en de satellietbeelden elkaar dicht of minder dicht benaderen.
3.4.3

Criteria
In overleg met RWS Waterdienst is het volgende criterium vastgesteld voor NHI 2.1 en
gehandhaafd voor NHI 2.2 (zie onderstaande tabel). Evenals bij de toetsing voor de
verdamping o.b.v. waterbalansen, wordt er getoetst op gemiddelde afwijking. Daarnaast is
gekozen om de modeluitkomsten en de ‘metingen’ te vergelijken voor dezelfde 68 regio’s als
gebruikt voor de grondwatertoetsing en wordt er onderscheid gemaakt tussen jaargemiddeld2
en het zomerhalfjaar (1 april – 30 september).
Tabel 3.5

Geconcretiseerde criteria voor verdamping uit NHI 2.1, op basis van satellietbeelden

Criterium
Verdamping op basis van
satellietbeelden

Jaargemiddeld
In 80% van de regio’s: maximaal 20% afwijking.
Gemiddelde afwijking maximaal 5%.
In het zomerhalfjaar
In 80% van de regio’s: maximaal 30% afwijking.
Gemiddelde afwijking maximaal 10%

3.4.4

Resultaten
In de onderstaande tabellen is de vergelijking gepresenteerd tussen de ‘gemeten’
verdamping op basis van satellietbeelden en de berekende verdamping voor 1995 en 2003.
Tabel 3.6 en Tabel 3.7 tonen de verschillen tussen de landelijke gemiddelden. De verschillen
tussen de NHI-versies 2.2 en 2.1 zijn gering. In beide gevallen voldoet de berekende
verdamping in het zomerhalfjaar van 2003 net niet aan het gestelde criterium (maximale
afwijking 10 %). Voor 1995 is het verschil tussen “gemeten” en berekend iets groter
geworden, maar blijft het verschil ruimschoots binnen het criterium.
Tabel 3.6

Vergelijking van de ‘gemeten’ en berekende verdamping, de waarden zijn landelijke
gemiddelden voor de periode januari-oktober en april-september voor 1995 en 2003, NHI 2.1

Periode
Jan-okt 1995
Apr-sep 1995
Jan-okt 2003
Apr-sep 2003
Tabel 3.7

gemeten (mm)
489
385
499
459

berekend (mm)
489
395
491
409

verschil (mm)
0
-10
8
50

afwijking (%)
0,0
-2,6
1,6
10,9

Vergelijking van de ‘gemeten’ en berekende verdamping, landelijk gemiddeld voor de periode
januari-oktober en april-september voor 1995 en 2003, NHI 2.2.

Periode
Jan-okt 1995
Apr-sep 1995
Jan-okt 2003
Apr-sep 2003

gemeten (mm)
489
385
499
459

berekend (mm)
491
400
497
410

verschil (mm)
-2
-15
2
49

afwijking (%)
-0.4
-3,9
0,4
10,7

In de onderstaande figuren (3.3 t/m 3.6) en tabellen (3.8 en 3.9) zijn de resultaten voor 1995
en 2003 weergegeven, waarbij de toetsing per regio is uitgevoerd.
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Figuur 3.3

Vergelijking van de ‘gemeten’ en berekende verdamping (afwijking in %) per regio voor de
periode jan-okt 1995 (NHI 2.1 links, NHI 2.2 rechts).

Figuur 3.4

Vergelijking van de ‘gemeten’ en berekende verdamping (afwijking in %) per regio voor de
periode jan-okt 2003 (NHI2.1 links, NHI 2.2 rechts).
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Figuur 3.5

Vergelijking van de ‘gemeten’ en berekende verdamping (afwijking in %) per regio voor de
periode apr-sep 1995 (NHI 2.1 links, NHI 2.2 rechts).

Figuur 3.6

Vergelijking van de ‘gemeten’ en berekende verdamping (afwijking in %) per regio voor de
periode apr-sep 2003 (NHI2.1 links, NHI 2.2 rechts).

Tabel 3.8

Vergelijking van de ‘gemeten’ en berekende verdamping, per regio voor de periode januarioktober en april-september voor 1995 en 2003, NHI 2.2. De formele toetsing is uitgevoerd op de
ingekleurde cellen.

Periode
Jan-okt 1995
Apr-sep 1995
Jan-okt 2003
Apr-sep 2003

24

% regio’s met
afwijking < 10 %

% regio’s met
afwijking < 20 %
90
73
79
35

% regio’s met
afwijking < 30 %
97
97
94
89

100
100
97
98
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Tabel 3.9

Vergelijking van de ‘gemeten’ en berekende verdamping, per regio voor de periode januarioktober en april-september voor 1995 en 2003, NHI 2.1. De formele toetsing is uitgevoerd op de
ingekleurde cellen.

Periode
Jan-okt 1995
Apr-sep 1995
Jan-okt 2003
Apr-sep 2003

% regio’s met
afwijking < 10 %

% regio’s met
afwijking < 20 %
84
71
74
37

% regio’s met
afwijking < 30 %
97
97
95
85

100
100
97
98

NHI 2.2 en NHI 2.1 voldoen aan de regiospecifiek gestelde criteria: meer dan 80% van de
regio’s heeft een afwijking van minder dan 20 % (jaargemiddeld) respectievelijk 30 %
(zomer).
Het percentage regio’s met een afwijking in de verdamping van meer dan 10% tussen
gemeten en berekend is in NHI 2.2 iets kleiner, met uitzondering van de zomerperiode van
2003. De verdampingen gebaseerd op modelberekeningen en op de satellietbeelden zijn
gemiddeld over de jaren 1995 en 2003 goed in overeenstemming met elkaar. Er is geen
duidelijk patroon waarneembaar in de verschillen gemiddeld over de periode januari t/m
oktober. De regio’s met de grootste afwijkingen zijn het duingebied, Haaglanden en de
buitendijkse gebieden. Voor het buitendijkse gebied is de aanwezigheid van veel
oppervlaktewater een waarschijnlijke verklaring voor de verschillen. Voor het duingebied kan
het verschil worden verklaard uit enerzijds de te kleine verdampingsvraag in het model door
het ontbreken van het kusteffect in de modelinvoer en anderzijds door afwijkende
gewastypen die daar in werkelijkheid voorkomen. De regio Haaglanden is afwijkend door een
combinatie van de aanwezigheid van veel verhard gebied en glastuinbouw.
De verschillen in de zomerperiode zijn met name voor 2003 groter. Hier is wel een patroon
waarneembaar: in het zuidoostelijke deel van Nederland is de NHI verdamping aanzienlijk
lager dan de SEBAL-verdamping, zowel voor NHI 2.1 als NHI 2.2. Dit patroon is in 1995 veel
minder duidelijk aanwezig. Een plausibele verklaring hiervoor kan niet worden gegeven.
3.4.5

Conclusies en aanbevelingen verdamping
NHI 2.2 voldoet voor een belangrijk deel aan de gestelde criteria voor verdamping. De
vergelijking tussen ‘gemeten’ en berekende actuele verdamping laat voor het NHI een
wisselend beeld zien, van zowel onderschattingen als overschattingen. Gemiddeld over het
jaar is de gemiddelde afwijking t.o.v. de ‘gemeten’ verdamping minder dan 5%. De
gemiddelde verdamping in het zomerseizoen van 2003 voldoet ook in NHI 2.2 nog net niet
aan het gestelde criterium; met name in de zuidoostelijke helft van het land onderschat het
NHI de verdamping ten opzichte van SEBAL. Het verschilpatroon voor de zomer van 1995 is
veel minder duidelijk. Uit de beelden is daarom geen eenduidige conclusie te trekken. Er is
onvoldoende aanleiding om de verdampingsberekening met landsdekkende maatregelen te
verbeteren, maar nader onderzoek naar het verschilpatroon van 2003 is wel
aanbevelenswaardig. Ook is nadere analyse van regionale waterbalansen nodig, indien
mogelijk in combinatie met berekening van gewasopbrengsten. Tevens wordt aanbevolen om
de meetset uit te breiden en de vergelijking berekende en gemeten verdamping gedurende
het groeiseizoen te vergelijken. Tenslotte wordt aanbevolen om bij de verbeteringen die
worden doorgevoerd ten behoeve van NHI versie 3.0 expliciet rekening te houden met het
effect op de verdampingsberekening.
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3.5

Beregening

3.5.1

Wat wordt er getoetst?
De door het LEI ingeschatte beregeningshoeveelheden en de door het NHI berekende
beregeningshoeveelheden worden met elkaar vergeleken, met name om de dynamiek tussen
de jaren te bepalen. Tevens worden door de provincie Noord-Brabant en Flevoland
opgegeven beregeningshoeveelheden vergeleken met de berekende hoeveelheden.

3.5.2

Methode
Voor de toetsing worden de beregeningshoeveelheid (uit grond- en oppervlaktewater) die met
het NHI zijn berekend per jaar gesommeerd. Voor het LEI wordt een vergelijking gemaakt
over de jaren 2001 tot en met 2005. Voor de provincie Noord-Brabant wordt een vergelijking
gemaakt over de jaren 2003 en 2006, voor Flevoland voor het jaar 2003.

3.5.3

Criteria
In overleg met RWS Waterdienst zijn voor de toetsing van de beregening de volgende criteria
vastgesteld voor NHI 2.2:
Tabel 3.10

Door RWS waterdienst gestelde criterium voor beregening in NHI 2.1 & 2.2

Criterium
Beregening

Maximaal 25% afwijking met provinciale opgaven en de verhouding
tussen de hoogste en laagste jaarsom heeft een maximale afwijking van
40%, op basis van LEI-gegevens.

De LEI-gegevens zijn gebaseerd op meitellingen voor de jaren 2001-2005. Er is onvoldoende
vertrouwen in de absolute waarden die in deze rapportage worden opgegeven. Hooguit kan
op basis van de rapportage een schatting worden gemaakt van de dynamiek van jaar tot jaar.
Daarom zijn aanvullend beschikbare provinciale gegevens gebruikt, voor de provincie NoordBrabant en Flevoland.
Door
de
provincie
Noord-Brabant
zijn
naar
eigen
zeggen
betrouwbare
beregeningshoeveelheden voor grondwaterberegening opgegeven voor de jaren 2003 en
2006. Door waterschap Zuiderzeeland is de totale beregening (uit grond- en
oppervlaktewater) geschat voor 2003 Hierop kan wel worden getoetst. De gebruikte criteria
zijn weergeven in Tabel 3.10.
3.5.4

Resultaten
De geregistreerde beregening voor de periode 2001 tot en met 2005 en de berekende
beregeningshoeveelheid is weergegeven in Tabel 3.11. Voor NHI 2.2 (2.1) is de berekende
beregeningshoeveelheid over die periode 266 (189) miljoen m 3 per jaar. De berekende
beregeningshoeveelheid wijkt meer dan 250% af van de geregistreerde hoeveelheid van 70
Mm 3. De verhouding tussen de hoogste en laagste beregeningshoeveelheid bedraagt voor de
registratie 4,6 en voor het model 3,6 (4,1); een afwijking van 22% (11%). Dit houdt in dat het
NHI wel voldoende in staat is om de dynamiek in de beregening te berekenen. Hoewel de
dynamiek in versie 2.2 voldoet aan het criterium, wordt in versie 2.2 wel een grotere afwijking
van de dynamiek gesimuleerd dan in versie 2.1. In versie 2.2 wordt een geringere dynamiek
gesimuleerd die wordt verklaard door de toename van de tamelijk stabiele beregeningsvraag
voor de glastuinbouw in NHI 2.2,veroorzaakt door de toename van de verdampingsvraag van
glastuinbouw door een wijzing van de parametrisering (zie Hoogewoud et al, 2011).
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Tabel 3.11

Vergelijking van de ‘gemeten’ (LEI) en berekende beregeningshoeveelheid

Jaar
2001
2002
2003
2004
2005
Gemiddeld
(2001-2005)
Hoogste/Laagste

Geregistreerd (Mm3)
53
52
160
51
35
70
4,6

NHI 2.2 (Mm3)

NHI 2.1 (Mm3)
281
135
492
204
216

209
89
364
139
143

266
3,6 (afwijking 22%)

189
4,1 (afwijking 11%)

Op basis van de eerste vergelijking met LEI gegevens blijkt een zeer grote afwijking tussen
berekende en geregistreerde hoeveelheid, en zou kunnen worden geconcludeerd dat niet
wordt voldaan aan de criteria. Echter, de geregistreerde hoeveelheid levert naar verwachting
een forse onderschatting van de beregeningshoeveelheden in de praktijk. Daarom wordt voor
toetsing van de beregeningshoeveelheden grotere waarde gehecht aan de gegevens van
Noord-Brabant en Flevoland.
In Noord-Brabant is de beregening uit grondwater voor de jaren 2003 en 2006 geregistreerd.
In de onderstaande tabel is de vergelijking tussen berekend en gemeten weergegeven. Uit de
resultaten kan worden geconcludeerd dat de resultaten van het NHI redelijk in lijn zijn met de
metingen en dat de beregening in NHI is verbeterd t.o.v. NHI 2.1 . NHI 2.2 voldoet daarmee
aan het gestelde criterium (afwijking < 25 %).
Tabel 3.12

Jaar
2003
2006

Vergelijking van de ‘gemeten’ (provincie Noord-Brabant) en berekende beregeningshoeveelheid.

Gemeten (Mm3)
70
60

NHI 2.2 (Mm3)
64 (afwijking 9%)
59 (afwijking 2%)

NHI 2.1 (Mm3)
52 (afwijking 25%)
51 (afwijking 15%)

In Flevoland is de totale beregening voor 2003 ingeschat. In de onderstaande tabel is de
vergelijking tussen berekend en gemeten weergegeven. Uit de resultaten kan worden
geconcludeerd dat de resultaten van het NHI redelijk in lijn zijn met de metingen. De
beregening in NHI 2.2 is voor Flevoland sterk verbeterd ten opzichte van het gestelde
criterium, en voldoet aan het criterium (afwijking < 25 %). De verbetering is het gevolg van de
aanpassing van het beregeningsareaal in Flevoland.
Tabel 3.13

Jaar
2003

3.5.5

Vergelijking van de ‘gemeten’ (provincie Flevoland) en berekende beregeningshoeveelheid.

Gemeten (Mm3)
84

NHI 2.2 (Mm3)
90 (afwijking 7%)

NHI 2.1 (Mm3)
29 (afwijking 65%)

Conclusies
De dynamiek van de beregening tussen nattere jaren en drogere jaren lijkt redelijk goed
vergelijkbaar met de dynamiek bekend in landelijke registratie. De grootte van de
beregeningshoeveelheden in deze landelijke zijn echter naar verwachting een forse
onderschatting van de beregeningspraktijk. Daarom zijn de beregeningshoeveelheden
getoetst aan gegevens van Noord-Brabant en Flevoland. Uit deze toetsing blijkt dat NHI 2.2
voldoet aan de criteria, en is verbeterd t.o.v. NHI 2.1. Daarbij wordt opgemerkt dat maar in
beperkte mate toetsgegevens beschikbaar zijn. Voor NHI 3.0 wordt aanbevolen om meer
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inzicht te krijgen in de omvang en locaties van de beregening, op basis van een inventarisatie
bij de waterschappen en provincies.
3.6

Conclusies onverzadigde zone
NHI 2.2 voldoet voor een belangrijk deel aan de gestelde criteria voor verdamping. De
vergelijking tussen ‘gemeten’ en berekende actuele verdamping laat voor het NHI een
wisselend beeld zien, van zowel onderschattingen als overschattingen. Alleen de gemiddelde
verdamping in het zomerhalfjaar van 2003 voldoet net niet aan het gestelde criterium.
Aanbevolen wordt om de meetset uit te breiden en de vergelijking van berekende en gemeten
verdamping gedurende het groeiseizoen te vergelijken.
De uitkomsten van het NHI 2.2 betreffende de beregeningshoeveelheden voldoen eveneens
aan het criterium, waarbij wordt opgemerkt dat alleen kon worden getoetst aan betrouwbare
gegevens van Noord-Brabant en Flevoland. De berekende dynamiek van de beregening (uit
grond- en oppervlaktewater gecombineerd) in droge en natte jaren kon wel worden getoetst
op basis van een grotere landelijke registratieset, en voldoet aan het gestelde criterium. Uit
de analyse van NHI 2.1 en 2.2 is gebleken dat de gesimuleerde beregeningshoeveelheden
aanzienlijk hoger zijn dan de beregeningshoeveelheden volgens de meitellingen. Vooralsnog
is het uitgangspunt dat de geregistreerde hoeveelheden een forse onderschatting van de
werkelijke beregeningspraktijk zijn. Voorgesteld wordt om ten behoeve van NHI versie 3.0
een inventarisatie bij de waterschappen en provincies uit te voeren om meer inzicht te krijgen
in locaties en hoeveelheden van beregening.
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4 Toetsing oppervlaktewater
4.1

Inleiding
De toetsing van oppervlaktewater is vooral gericht op de aan- en afvoeren op belangrijke
punten in het oppervlaktewatersysteem. Voor ‘kranen’ in het hoofdwatersysteem en het
regionale systeem toetsen we of de resultaten van de NHI-modelberekeningen in redelijke
mate kloppen met beschikbare metingen. Omdat de oppervlaktewater aanvoeren en afvoeren
een resultante zijn van de regionale waterbalans en watervraagberekeningen, draagt een
goede match van berekende aan- en afvoeren met gemeten aan- en afvoeren bij aan
vertrouwen in het model. Dit is belangrijk voor de analyse van droogte met het NHI.
In dit hoofdstuk wordt NHI voornamelijk getoetst op berekende afvoeren en
oppervlaktewaterpeilen. Voor het hoofdsysteem wordt slechts op een beperkt aantal punten
een peil berekend, vaak is het peil namelijk invoer voor de modellering. Chloride wordt
beperkt getoetst, vanwege onvoldoende beschikbaarheid van betrouwbare meetgegevens.
Voor punten in het benedenrivierengebied worden de chlorideconcentraties uit Sobekberekeningen in NHI als randvoorwaarden gebruikt, terwijl voor de overige
oppervlaktewateren de chlorideconcentraties met het NHI worden berekend. Dit gebeurt in
het NHI op verschillende ruimtelijke schaalniveaus, te weten het waterverdelingsnetwerk in
DM, de Mozart districten en de Mozart local surface waters.
De kwaliteit van de beschikbare meetgegevens verdient een extra opmerking. In de STOWAtoetsing van NHI 2.0 is gebleken dat in sommige gevallen de kwaliteit of de frequentie van de
metingen te wensen overliet. Aansprekende voorbeelden zijn gevallen waar een kunstwerk
de scheiding vormt tussen het beheersgebied van verschillende waterschappen, en waarbij
de waterschappen verschillende afvoerseries voor het debiet over het kunstwerk aanleverden
(bijvoorbeeld Gaarkeuken en Bodegraven). Ook voor de Oranjesluizen (MarkermeerNoordzeekanaal) zijn via twee routes meetgegevens verkregen die verschillend zijn. Voor de
toetsing van NHI 2.2 was geen aparte validatie van meetgegevens gepland. Er is wel gefilterd
op de metingen gebruikt bij de STOWA toetsing (Ogink, 2010) die als redelijk betrouwbaar
zijn gekwalificeerd.
Een ander belangrijk aspect waar bij de toetsing rekening mee moet worden gehouden is dat
er in de praktijk soms sprake is geweest van afwijkend beheer. Voor Rijnland is bijvoorbeeld
in 2003 eenmalig de Tolhuissluisroute voor wateraanvoer gebruikt. Dit beheer is echter geen
standaard beheer en daarom niet in de beheersregels van het NHI geïmplementeerd, wel kan
dit als maatregel met het NHI worden doorgerekend. Bij de vergelijking van modelresultaten
met metingen moet met dergelijke fenomenen rekening worden gehouden. Een vergelijking
voor locaties waarvan vooraf al bekend is dat het feitelijk beheer anders is geweest dan in het
model geïmplementeerd, is niet zinvol.

4.2
4.2.1

Afvoeren
Wat wordt er getoetst?
Voor toepassen van NHI in regionale en landelijke droogtestudies is het belangrijk dat de
aan- en afvoeren op belangrijke inlaat- en lozingslocaties en doorvoerpunten goed
overeenkomen met metingen. Hierbij heeft ‘goed overeenkomen’ betrekking op de totale
afvoer of aanvoer, maar ook op de dynamiek in de afvoer, op de timing van pieken en
overgang van aanvoer naar afvoer en andersom.
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Belangrijke kranen in het hoofdwatersysteem zijn weergegeven in Figuur 4.1. Niet voor elke
kraan zijn meetgegevens beschikbaar. Zo ontbreekt een aantal doorvoerpunten in regionale
watersystemen, zoals de doorvoer van Friesland naar Groningen bij Gaarkeuken. Figuur 4.2
en Figuur 4.3 geven een overzicht van waterschapslocaties en DONAR-meetlocaties
waarvoor debietmetingen beschikbaar zijn. Hoewel voor de toetsing van NHI 2.2 meer
DONAR-meetlocaties zijn gebruikt dan voor de toetsing van NHI 2.1, blijkt uit de figuren dat
(nog) niet voor alle hoofdkranen en nevenkranen in het hoofdwatersysteem meetdata in de
database beschikbaar is. Voor het regionale oppervlaktewatersysteem zijn er wel veel
metingen, maar deze metingen zijn vaak niet direct te vergelijken met NHI uitkomsten. Soms
beslaat een meting bijvoorbeeld een stroomgebied dat te klein is en corresponderen de
debieten in het DM-netwerk niet met de meetpunten. Voor de toetsing van de berekende
afvoeren zijn vooral debieten in het DM netwerk opgenomen. Met de beschikbare
meetpunten in het regionale oppervlaktewatersysteem worden vooral de inlaat of afvoer van
één district of enkele districten getoetst.
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Figuur 4.1

NHI toetsing

Kranen in het hoofdwatersysteem
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Figuur 4.2

Overzicht beschikbare debietmeetlocaties, NHI-FEWS oppervlaktewater database

Figuur 4.3

Overzicht toetslocaties oppervlaktewater debieten

Voor de toetsing is de in Figuur 4.3 aangegeven subset van de beschikbare meetlocaties uit
Figuur 4.2 gebruikt.
4.2.2

Methode
De basis van de toetsing zijn de bruikbare meetgegevens uit Donar en uit regionale
inventarisaties, die in een FEWS-database zijn gezet. Hierin zijn o.a. meetreeksen
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opgenomen die door regionale waterbeheerders zijn overgedragen tijdens de bespreking van
de regionale toetsing van NHI 2.0 (Ogink, 2010), en ook een aantal recente DONAR locaties
(2011).
In een FEWS-omgeving kunnen resultaten van NHI runs geïmporteerd worden en wordt
automatisch rapporten met figuren en tabellen gegenereerd. In die rapporten worden NHI
resultaten vergeleken met metingen en wordt een overzicht van performance indicatoren
gegeven.
De resultaten van NHI 2.1 en NHI 2.2 voor oppervlaktewater zullen aan de hand van figuren
en tabellen voor zowel 2003 als 2006 worden toegelicht. Ook wordt een globaal overzicht
gegeven in kaart en tabelvorm.
4.2.3

Criteria
Voor toetsing van NHI zijn de kwaliteitseisen van RWS-Waterdienst vertaald in bruikbare
criteria om de berekende afvoeren te toetsen. Op advies van de wetenschappelijke
klankbordgroep van het NHI zal voor de toetsing van NHI 3.0 nog worden onderzocht of de
criteria nader kunnen worden aangescherpt of gedifferentieerd. In Tabel 4.1 staan de criteria
die zijn gebruikt voor toetsing van NHI 2.2 vermeld.
Belangrijk criterium voor de toetsing is de Nash-Sutcliffe efficiency indicator (NS) die als volgt
is gedefinieerd:
Met
Xi
Yi
N
Xgem
NS

= meetwaarde op tijdstip i
= schatting op tijdstip i
= het aantal tijdstappen
= het gemiddelde van de meetwaarden
= efficiency indicator

N

(Yi Xi) 2
NS 1

i 1
N

( Xi Xgem )

< NS < 1
2

i 1

De NS-waarde is maximaal 1,0. In dat geval is er een perfecte fit tussen model en meting. Bij
een NS waarde van 0,0 is de gemiddelde waarde van de metingen een net zo goede
voorspeller. Bij negatieve Nash-Sutcliffe waarden is het gemiddelde van de metingen een
betere voorspeller dan het model. Afwijkingen worden door het Nash-Sutcliffe criterium
kwadratisch gewogen, dus een slechte dynamiek (verschillen tussen model en metingen in
de timing van pieken en dalen) komt tot uiting in een lage score. Anderzijds komt een
systematisch verschil ook naar voren in een lagere score.
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Tabel 4.1

Criteria voor aan- en afvoeren in NHI 2.2.

Criterium
Aanvoeren en
afvoeren 5 m3/s

Afvoeren: voor 75% van de meetlocaties
o NS-index is minimaal 0,2 en
o Maximale afwijking cumulatieve jaarafvoer 20%.
Aanvoeren: voor 75% van de meetlocaties
o NS-index zomerhalfjaar is minimaal 0,0 en
o Maximale afwijking cumulatieve aanvoer zomerhalfjaar
33%.

Aanvoeren en
afvoeren < 5 m3/

Voor de locaties met kleine aan en afvoeren geldt voor het
cumulatieve criterium een soepeler waarde:
o Maximale afwijking cumulatieve jaarafvoer 33%
o Maximale afwijking cumulatieve aanvoer zomerhalfjaar
50%

Bij de toetsing is vooral gekeken naar het relatief droge jaar 2003 en naar het jaar 2006. Dit
jaar is minder droog dan 2003, maar heeft een bijzondere opeenvolging van droge perioden
(juni-juli) en een zeer natte augustusmaand, waardoor het bijzonder geschikt is om het model
te vergelijken met metingen.
4.2.4

Resultaten hoofdkranen en nevenkranen Rijkswateren
Tabel 4.2 geeft een overzicht van de resultaten voor de hoofd- en nevenkranen in de
rijkswateren. Hierin zijn de afzonderlijke NS-scores voor 2003 en 2006 gemiddeld tot één
gemiddelde NS-score. Datzelfde geldt ook voor de score met betrekking tot de cumulatieve
afwijking. De grafieken van de af- en aanvoeren bij de hoofd en nevenkranen zijn hieronder
weergegeven.
Tabel 4.2

Resultaten hoofd- en nevenkranen rijkswateren, gemiddeld 2003 en 2006 voor NHI 2.2
(groen voldoet aan het criterium, oranje voldoet niet, grijs is buiten beschouwing gelaten)

Locatie

H1 Driel
H2 Haringvlietsluizen
H3+H4 Den Oever +
Kornwerderzand
h6 Hagestein
h7 Oranjesluizen
h8 IJmuiden
Borgharen Grensmaas
(niet in kranenkaart)
Sint Pieter Noord
(niet in kranenkaart)
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NHI 2.1
Resultaat
NS
0.99
0.82

Cum
afwijking
(%)
-4.55
-30.30

0.59
0.99
-6.92
0.52

1.00
0.99

NHI 2.2
Resultaat
NS
0.99
0.83

Cum
afwijking
(%)
-4.50
-27.80

16.50
-4.40
-215.15
4.45

0.59
0.99
-0.39
-0.38

16.25
-5.95
-58.85
27.05

1.75

1.00

5.65

0.99
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Bunde (Julianakanaal; niet in
kranenkaart)
Maas bij Lith (niet in
kranenkaart)
Waal bij Tiel (niet in
kranenkaart)
Totaal

-0.15

-12.70

-0.37

-7.80

0.96

-0.70

0.94

6.50

0.98
+

4.85
++

0.98
+

4.95
++

Uit Tabel 4.2 blijkt voor de hoofd- en nevenkranen in de rijkswateren dat alle locaties met
meetgegevens voldoen aan het Nash-Sufcliffe-criterium voor afvoeren, met uitzondering van
de Oranjesluizen, IJmuiden en het Julianakanaal (Bunde). Voor IJmuiden worden de
metingen echter niet vertrouwd door RWS-NH, deze worden daarom niet meegewogen in de
beoordeling van de afvoeren. In Figuur 4.4 worden de afvoeren voor de Oranjesluizen
geïllustreerd.

Figuur 4.4

Afvoer Oranjesluizen 2003

De Oranjesluizen (Markermeer-Noordzeekanaal) zijn aangepast in NHI 2.2. (door aanpassing
van de gewenste doorspoeldebieten; zie rapport ‘Beschrijving veranderingen NHI 2.2.’,
(Hoogewoud et al, 2011). In NHI 2.2. is de gesimuleerde afvoer duidelijk beter dan NHI 2.1.
voor de Oranjesluizen, maar nog steeds onvoldoende.
Voor IJmuiden stelt RWS-NH dat de metingen onbetrouwbaar zijn. Anderzijds wordt een deel
van het verschil (te laag berekende debieten) verklaard door de (te laag) berekende debieten
op het ARK (die nog niet in deze geautomatiseerde vergelijking zijn opgenomen). Vergelijking
met metingen van de Irenesluizen en Beatrixsluizen laat zien dat NHI in 2003 lagere debieten
berekent dan gemeten.
De DM waterverdeling voor het benedenrivierengebied is (te) eenvoudig, daardoor wijken de
Haringvlietsluizen cumulatief iets teveel af. Voor de resultaten heeft dit echter geen
noemenswaardige gevolgen omdat voor chlorideberekeningen Sobek-resultaten worden
gebruikt. Wanneer alleen gekeken wordt naar de betrouwbare metingen en er rekening mee
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wordt gehouden dat in het benedenrivierengebied (Haringvliet) aanvullend Sobek resultaten
worden ingezet, wordt in meer dan 75% van de meetpunten aan de eisen voldaan.
De afvoeren bij Driel, Hagestein, Borgharen (Grensmaas), Lith, en Tiel kloppen zoals
verwacht zeer goed met de metingen. Dit laat zien dat de afvoerverdeling in het
bovenrivierengebied en de aanpassingen van de schematisatie van de Maas (beginnen bij
Monsin) goed in het model zijn opgenomen.
De afvoer over de Afsluitdijk is in NHI 2.2. door twee takken geschematiseerd, en in NHI 2.1.
nog via één tak. Daarom zijn de meetlocaties Den Oever en Kornwerderzand in de toetsing
nog samengenomen. Deze hebben een Nash-Sutcliffe score van ruim 0.5, zowel in NHI 2.1.
als in NHI 2.2. en zijn dus ook goed.

Figuur 4.5

Afvoer Afsluitdijk (Den Oever + Kornwerderzand) 2003

Geconcludeerd wordt dat NHI 2.2 voldoet aan de criteria voor de belangrijkste punten in het
hoofdwatersysteem. In vergelijking tot NHI 2.1 vertoont NHI 2.2 vergelijkbare tot licht
verbeterde resultaten. Op een aantal punten zijn meer betrouwbare metingen nodig voor
goede toetsing. Voor het benedenrivierengebied (Haringvliet) zullen, zoals van te voren
bekend, aanvullend op de NHI-berekeningen Sobek-resultaten moeten worden gebruikt,
omdat de complexiteit in dit gebied onvoldoende met het Distributiemodel kan worden
benaderd.
4.2.5

Resultaten regionale systemen
In deze paragraaf geven we een samenvatting van de toetsing voor afvoer van en aanvoer
naar de regionale systemen vanuit het rijkswater. Alle gemeten en gemodelleerde debieten
zijn opgenomen in html-rapportages, die in de nabije toekomst op de NHI site of op andere
wijze beschikbaar zullen worden gemaakt.
In totaal zijn voor de regionale afvoer en aanvoer nog een flink aantal andere
toetsingslocaties beschouwd (inclusief enkele regio-totalen en de genoemde regionale aanen afvoerpunten). Locaties waarvoor vooraf bekend is dat het werkelijke beheer afwijkt van
het in het model geïmplementeerde beheer, dan wel locaties waarvoor de metingen
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onbetrouwbaar worden geacht, zijn in de toetsing niet meegenomen. Dit betreft o.a. de
Tolhuissluis, de NoordOostpolder inlaat, en de Schermer en Stontel inlaten in Noord-Holland.
Regionale afvoeren
De volgende tabellen geven een compact overzicht waarbij de resultaten voor de regionale
afvoeren in NHI 2.1 en NHI 2.2 zijn samengevat in één Nash-Sutcliffe score en één
percentage cumulatieve afwijking, gemiddeld voor 2003 en 2006. Voor enkele locaties was
slechts voor één van beide jaren data beschikbaar en zijn de scores van dat jaar in de tabel
opgenomen. De tabellen zijn onderscheiden naar de resultaten voor het landelijke rijkswater
en regionaal oppervlaktewater, en naar afvoer en aanvoer. N.B. Omdat inmiddels iets meer
metingen voorhanden zijn, kan het zo zijn dat NHI 2.1. getallen iets afwijken van de NHI 2.1.
opleveringsrapportage (doordat nu bv. ook 2006 metingen zijn meegenomen in de toetsing)
Tabel 4.3

Samenvatting oppervlaktewater resultaten, afvoeren regionaal oppervlaktewater
(groen voldoet, oranje voldoet niet, grijs buiten beschouwing gelaten). Hierbij is voor de toetsing
van de cumulatieve afwijking rekening gehouden met de 5m3/s grens.

Regionale afvoer Locatie
Brabantse Delta
Dintelsas
Bovensas
Friesland
Totale afvoer
Friesland
Gemaal Ezumazijl
Friese Sluis en
Dokkumer Nieuwe
Zijlen
Tjerk
Hiddessluizen en
Harlingen
gemeentesluizen
Hoogland en
Woudagemaal
Gemalen Roptazijl
en Swarte Harne
Zuiderzeeland
Afvoer
Noordoostpolder
HHNK
Polders Drieban,
Westerkogge en
Oosterpolder
Afvoer
Wieringermeer
Rijnland
Totale Afvoer
Rijnland
Gemaal Gouwe
Gemaal - spuisluis
Katwijk
Gemalen Halfweg
en Spaarndam

NHI toetsing

NHI 2.1 NHI 2.1 NHI 2.2 NHI 2.2.
Nash
cum. % Nash
cum.%
Sutcliffe afwijking Sutcliffe afwijking Opmerking
0.78
15.00
0.85
6.90
-4.50
-151.15
-4.84
-160.35
0.90
0.48

3.85
-25.50

0.89
0.45

4.90
-26.05

0.82

7.60

0.82

9.90

-3.06

-44.85

-2.79

-47.00

0.74

40.00

0.76

38.80

0.29

-5.05

-0.04

-6.15

-1.19

-32.35

0.07

-8.35

0.69

24.90

0.68

20.35

kleine afvoer

0.16

20.75

0.21

17.05

kleine afvoer

0.64
0.38

13.80
35.15

0.60
0.42

34.80
2.90

0.85

5.70

0.73

31.50

-0.03

10.30

0.04

40.10

kleine afvoer
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Tabel 4.4 vervolg

NHI 2.1 NHI 2.1 NHI 2.2 NHI 2.2.
Nash
cum. % Nash
cum. %
Sutcliffe afwijking Sutcliffe afwijking Opmerking

Regionale afvoer Locatie
Drente
Totale afvoer
-1.36
Zuidwest Drenthe
Rogatsluis (afvoer) -1.21
Paradijssluis
(afvoer)
-13.81
Groningen
Cleveringsluis
(afvoer)
0.81
De Drie Delfzijlen
0.64
Gemaal Duurswold 0.49
Gemaal Rozema
-0.03
Dommel
Stuw Blaarthem
(Beatrixkanaal)
0.23
Delfland
Schiegemaal en
Parksluizen
0.53
Westland en
Zaaijer
0.41
Scheveningen en
Vlotwatering
0.31
Duitsland
Niers
0.93
(randvoorwaarde) Swalm
0.55
Aa en Maas
Dieze uitstroom +
Drongelens kanaal 0.82
Dorkwerd
Roptazijl (apart)
Swarte Harne
(apart)
Tjonger afvoer
Totaal

-170.50
-130.15

-1.25
-1.31

-158.20
-125.40

-452.30

-13.98

-439.95

10.90
17.90
-23.10
-48.30

0.79
0.58
0.35
-0.09

13.10
23.30 kleine afvoer
-24.00 kleine afvoer
-43.55

-21.10

0.05

-15.55

-11.80

0.65

0.60

-19.15

0.45

-11.20

41.70
-2.10
10.60

0.22
0.93
0.55

44.75
-2.10
10.60

17.20

0.80

19.20

0.82

-10.35

0.75

-12.65

nvt

nvt

-2.04

niet apart in NHI
-14.95 2.1. beschikbaar

nvt
nvt

nvt
nvt

0.56
0.88

0.40
13.10

-

-

-

-

Idem
Idem

In NHI 2.2. is de doorspoeling van de Noordoostpolder verbeterd op aangeven van
het waterschap; dat verklaard waarom NHI 2.1. niet goed was; NHI 2.2. is voor de
Noordoostpolder wel beter, maar qua afvoerdynamiek nog niet voldoende.
Uit de tabel blijkt dat NHI 2.1. en NHI 2.2. voor de regionale afvoeren nog niet
voldoen. Aan het verbeteren van de regionale afvoeren zal voor NHI 3.0 dus nog
aandacht moeten worden besteed.
Regionale aanvoeren
Tabel 4.5 geeft een overzicht van de resultaten voor de aanvoerdebieten naar de regionale
systemen. Hierin zijn de NS-scores voor 2003 en 2006 gemiddeld tot één score. Zoals
hiervoor beschreven, wordt in versie 2.2 op meer meetpunten getoetst dan voorheen. Verder
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wordt opgemerkt dat voor enkele locaties slechts data voor één van beide jaren beschikbaar
is, waardoor de scores gebaseerd zijn op 1 jaar in plaats van 2. Datzelfde geldt ook voor de
scores met betrekking tot de cumulatieve afwijking.
Tabel 4.5

Resultaten regionale inlaten in rijkswateren, NHI 2.1 en NHI 2.2
(groen voldoet aan het criterium, oranje voldoet niet, grijs is buiten beschouwing gelaten)

NHI 2.1
Regionale aanvoer uit
Rijkswater, Locatie
Inlaat Kromme Rijn
(Wijk bij Duurstede)
Gouda inlaat
Tolhuis
Inlaat Twentekanaal (Eefde)
Aanvoer Friesland
(inclusief doorvoer)
Gaarkeuken
Netto aanvoer Friesland
Totaal Zuidwest Drenthe
Rogatsluis (aanvoer)
Paradijssluis (aanvoer)

Nash Sutcliffe

cum. %
Nash Sutcliffe afwijking

-3.14
0.66
-0.13
-0.57

20.75
14.65
100.00
86.50

-2.84
0.64
-0.13
0.61

19.90
-0.15
100.00
20.00

0.52
0.56
0.47
0.38
0.34
-0.08

-39.25
-33.80
-27.60
38.50
62.20
17.85

0.31
0.24
0.30
0.31
0.50
-0.77

-50.55
-49.10
-46.20
-8.50
35.90
-18.70

-

-

+

-

Totaal
Tabel 4.6

NHI 2.2.
cum. %
afwijking

Resultaten overige aanvoerpunten in de regio, NHI 2.1 en NHI 2.2
(groen voldoet aan het criterium, oranje voldoet niet, grijs is buiten beschouwing gelaten)

NHI 2.1
Kleine regionale aanvoer,
locatie
Doorslagsluis
Tjonger aanvoer
Aadorp
Aanvoer Noordoostpolder
Ericasluis (aanvoer)
Bodegraven sluis
Doorvoer Bergsluis
(naar Schieland)
Doorvoer Dolk (naar Delfland)
Inlaat Oosterhout
Keulevaart aanvoer
Totaal

NHI toetsing

NHI 2.2.

Nash Sutcliffe

cum. %
afwijking

cum. %
Nash Sutcliffe afwijking

-0.80
niet in model
-0.57
-37.64
0.44
0.12

86.35
niet in model
63.25
-282.05
34.35
57.40

-0.75
-0.74
0.16
-9.22
0.20
0.10

84.75
97.40
-7.05
-136.20
25.50
68.30

0.01
0.31
0.33
-0.36

88.50
43.20
-14.20
85.35

0.00
0.50
0.23
-0.40

87.70
-21.00
15.00
86.80

-

-

-

-
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Uit Tabel 4.5 en Tabel 4.6 blijkt voor de grote inlaten naar regionale systemen en de
aanvoerpunten in de regio het volgende:
De inlaat van het Twentekanaal bij Eefde is in NHI 2.2. duidelijk beter dan in NHI 2.1.
De in NHI 2.2 berekende dynamiek van de inlaat bij Gouda is vergelijkbaar met NHI
2.1, de cumulatieve afvoer is wel verbeterd.
De aanvoer naar Noord-Nederland (Friesland, Groningen en ZuidWest Drenthe)
voldoet op evenveel locaties aan de criteria als NHI 2.1, maar de afwijkingen zijn wel
wat verslechterd. Dit geldt ook voor de cumulatieve aanvoer bij Friesland en
Gaarkeuken. Het feit dat het model in 2003 een te hoge watervraag berekent komt
o.a. doordat in het gebruikte modelconcept de ‘gemiddelde’ oogstdatum wordt
gebruikt, terwijl in het droge jaar 2003 de gewassen eerder van het land gehaald zijn.
In het oppervlaktewater is qua invoer voor Noord-Nederland niets bijzonders
aangepast. Het effect van een iets grotere open water verdamping in de zomer, het
verhelpen van de Mozart bug en de aanpassingen in het grondwater en de
onverzadigde zone modellering werkt blijkbaar zo door dat NHI 2.2. hier wel voldoet,
maar iets minder goed is dan NHI 2.1.
Bij de kleinere inlaten doet NHI 2.2. het iets beter dan NHI 2.1. (o.a. Aadorp, Dolk),
maar qua percentages locaties dat voldoet is NHI 2.2. ook nog te laag.
De aanvoer in Zuid-Oost Friesland bij Tjonger was in NHI 2.1. niet apart
gemodelleerd en kon dus niet worden vergeleken met de beschikbare metingen; in
NHI 2.2. is de districtsindeling aangepast en kan de berekende aanvoer nu wel
worden vergeleken met de beschikbare metingen.
NHI 2.2 voldoet op meer regionale aanvoerlocaties uit rijkswater dan NHI 2.1 qua
dynamiek (NS score). NHI 2.2. voldoet wel qua dynamiek, maar niet qua cumulatieve
afwijking aan de streefwaarde van 75% van de locaties goed. NHI 2.1 voldeed op
beide criteria niet.
Zoals in het rapport ‘Beschrijving veranderingen NHI 2.2.’ (Hoogewoud et al, 2011) is
beschreven heeft NHI 2.2. bij het kanaal Wessem-Nederweert duidelijk meer afvoer- een
aanvoerdynamiek dan NHI 2.1. en is daarmee meer in overeenstemming met het beeld
zoals de regionale diensten van RWS schetsen. Er zijn echter geen metingen
beschikbaar in de DONAR database, zodat dit niet in de toetsing is meegenomen.
4.2.6

Samenvatting
Voor een groot aantal locaties in het oppervlaktewatersysteem zijn modeluitkomsten
(aanvoer, doorvoer en afvoer) vergeleken met beschikbare metingen of de som van een
aantal metingen. Het gaat hierbij om een subset van zes locaties van de hoofd- en
nevenkranen in het landelijk hoofdwatersysteem. In de toetsing zijn de locaties Den Oever en
Kornwerderzand samengenomen en vergeleken met het door NHI berekende debiet over de
Afsluitdijk. Verder zijn uit de lijst van belangrijke regionale aanvoer- en afvoerpunten (aanvoer
> 5m 3/3 uit het rijkswater) acht locaties van de in totaal vierentwintig beschouwd.
In totaal zijn voor de regionale afvoer en aanvoer nog een flink aantal andere
toetsingslocaties beschouwd (inclusief enkele regio-totalen en de genoemde regionale
aanvoerpunten vanuit rijkswater). Locaties waarvoor vooraf bekend is dat het werkelijke
beheer afwijkt van het in het model opgenomen beheer, dan wel locaties waarvoor de
metingen onbetrouwbaar worden geacht, zijn in de toetsing niet meegenomen. Dit betreft o.a.
de Tolhuissluis, NoordOostpolder inlaat, en de Schermer en Stontel inlaten in Noord-Holland.
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Samenvatting van de toetsing debieten aan criteria 2010 van NHI.

Indicator
Oppervlaktewater
Landelijk afvoer
Landelijk aanvoer
(> 5m 3/s)
Regionaal afvoer
Regionaal aanvoer

Voldoet aan criterium
NHI 2.1
NHI 2.2
+
+

+
+

-

-

Opmerking

hoofd- en nevenkranen rijkswateren
Zeer beperkte set meetlocaties

De toetsing voor het rijkswater (hoofd- en nevenkranen) en de grote inlaten van de regio uit
het rijkswater laat zien dat NHI 2.2. voldoet. Bij de toetsing van de regionale aan- en afvoeren
blijkt dat NHI 2.2. wel iets beter is dan NHI 2.1., maar nog niet voldoet. Voor verdere
verbetering van het model is meer interactie nodig met de regionale waterbeheerders, dit is in
2011 en 2012 gepland voor NHI 3.0.
Gedetailleerde tabellen en figuren zijn in html rapportages opgenomen die via www.nhi.nu te
bekijken zijn.

4.3

Peilen

4.3.1

Wat wordt er getoetst?
Hoewel de berekende peilen voor het NHI niet expliciet als toetscriterium zijn genoemd,
worden hier grafisch de berekende en gemeten peilen gepresenteerd voor de grote meren
(IJsselmeer, Markermeer, randmeren) getoetst voor zover data beschikbaar is. Belangrijk is
om te zien of het al of niet uitzakken onder streefpeil gereproduceerd wordt. Verder is het een
net iets andere controle op de waterbalans dan het controleren van aanvoer- en
afvoerdebieten op een aantal hoofdkranen en regionale doorvoerkranen.

4.3.2

Methode en criteria
Voor de peilen wordt in dit stadium alleen een grafische vergelijking van metingen en
berekende peilen gedaan. Er is geen indicator bepaald. Op basis van de grafieken en
expertoordeel wordt een kwalificatie toegekend.

4.3.3

Resultaten
IJsselmeer
In Figuur 4.6 wordt het IJsselmeerpeil voor 2003 berekend met NHI 2.1 en NHI 2.2
weergegeven.
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IJasselmeerpeil 2003
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Figuur 4.6

Berekende IJsselmeerpeilen in 2003 met NHI 2.1 en NHI 2.2

Uit het overzicht van de droogte in de provincie Overijssel in 2003 blijkt dat het IJsselmeerpeil
in 2003 gezakt is tot ongeveer -0,23 m NAP, zie Figuur 4.7. Deze figuur met dagelijks
gemeten peilen in de zomer van 2003 is overgenomen uit (Tienstra, 2004).

Figuur 4.7

IJsselmeerpeilen juli-oktober 2003 (uit rapport provincie Overijssel)

In NHI worden binnen het DM de peilen per decade berekend, dus de variatie binnen een
decade zoals hierboven aangegeven is niet te reproduceren. Verder valt op dat in de
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metingen ook waterstanden boven streefpeil zijn gemeten. Mogelijk speelt hier ook een
windeffect (scheefstand van het IJsselmeer). In de zomer zakt het peil in de metingen rond 19
juli het peil onder streefpeil, en zakt het peil eind augustus weer onder streefpeil. In de
berekening met NHI zakt het peil in decade 22 (=begin september) onder streefpeil. In het
model zakt het peil tot -0.25 m NAP, dus 5 cm onder streefpeil (in NHI 2.1 gaat het om 4 cm).
Kijkend naar het verschil in de hoogste gemeten waterstand en de uitzakking dan klopt de
berekende 5 cm redelijk.
NHI 2.2 reproduceert daarmee de peilverlaging redelijk goed, de afwijking van orde 5 cm
vallen binnen de onnauwkeurigheid. Het verschil tussen versie 2.2 en versie 2.1 (1 cm) wordt
deels verklaard door de hogere open water verdamping in NHI 2.2. in de zomer. De 1 cm is
weliswaar een gering verschil, maar aannemend dat het peil voor het hele IJsselmeer
hetzelfde is (en dat windopzet in de waarnemingen nauwelijks een rol speelt; in het model is
windopzet niet meegenomen) is het wel een behoorlijk volume. Begin oktober wordt in DM
het streefpeil IJsselmeer verlaagd, maar in de metingen blijkt half oktober het peil weer op te
lopen. Het is niet bekend of dit door windopzet veroorzaakt is of een bewust afwijkend
beheer.
Voor Markermeer en Randmeren is het beeld hetzelfde. Geconcludeerd wordt dat voor
IJsselmeer, Markermeer en randmeren de berekende peilen van NHI 2.2 voor 2003 plausibel
zijn.
4.4
4.4.1

Chloride
Wat wordt er getoetst?
Voor laag-Nederland zijn de chlorideconcentraties in grond- en oppervlaktewater belangrijke
parameters. Voor een aantal regio’s is de inlaat afhankelijk van de chlorideconcentratie van
het water op het inlaatpunt: er wordt bij te hoge chloride concentraties niet ingelaten en/of via
alternatieve aanvoerroutes water aangevoerd. In de STOWA-toetsing en in deelprogramma’s
van het Deltaprogramma is bevestigd dat de berekening van externe verzilting in het
benedenrivierengebied met Sobek belangrijk is voor de berekening van regionale
onttrekkingen; anderzijds worden de met Sobek berekende chlorideconcentraties beïnvloed
door de bij die Sobek-berekening gebruikte waarden voor de onttrekkingen.
Sobekberekeningen worden als randvoorwaarden ingezet in NHI-berekeningen, en zijn dus
onmisbaar voor de analyse. Hier wordt echter vooral de berekening in het NHI zelf getoetst.
Voor de simulatie van chlorideconcentraties is er in NHI 2.2 een verbeterslag doorgevoerd
voor de interne verzilting in diepe droogmakerijen met zoute wellen (zie Hoogewoud et. al.,
2011). Verder zijn zout-zoet sluizen toegevoegd en enkele diepe droogmakerijen of bekend
zoute gebieden als apart district geschematiseerd en aan het netwerk gekoppeld. Zout is
daarmee in NHI 2.2. qua concept en detail op een aantal plekken verbeterd. In de volgende
paragraaf worden de nu berekende chloridegehalten getoetst vooral door een visuele
(grafische) vergelijking van gemeten en berekende chlorideconcentraties.

4.4.2

Methode en criteria
Op dit moment wordt de modelresultaten alleen optisch vergeleken met de metingen, door
waarden in grafieken te vergelijken. Daarbij wordt vooral de prestatie van de dynamiek
globaal beoordeeld. De criteria die in deze fase voor screening zijn gedefinieerd in overleg
met RWS Waterdienst, zijn hieronder weergegeven.
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Voor chlorideconcentraties zijn op dit moment binnen het NHI-project weinig bruikbare
(betrouwbare) metingen beschikbaar. Er wordt in deze fase daarom getoetst op enkele
chlorideconcentraties in het hoofdwatersysteem en enkele metingen in het regionale
watersysteem. Deze worden vergeleken met de chlorideconcentraties in het
waterverdelingsnetwerk in DM en de districten in Mozart die corresponderen met diepe
droogmakerijen.
criterium
Chloride

Voor 75% van de meetlocaties: maximale afwijking van 50%.
(de volgende nuancering is nog niet toegepast in de toetsing: Dit geldt
voor het bereik van 150-500 mg/l. Bij chlorideconcentraties beneden de
150 mg./l is 75% afwijking toegestaan, bij chlorideconcentraties boven
de 500 mg/l is een kleinere procentuele afwijking toegestaan (25%).
Adequate modellering rond de innamepunten is extra belangrijk)

Resultaten
Inlaatpunten (SOBEK)
Voor het benedenrivierengebied zijn sommen met SOBEK gemaakt. Resultaten van deze
sommen zijn in geaggregeerde vorm (decadegemiddelde chlorideconcentraties en
percentage tijd boven de norm) als invoer voor DM gebruikt.
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Figuur 4.8
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Chloride bij de inlaat Gouda berekend met SOBEK, 2003
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Chloride concentratie Bernisse
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Figuur 4.9

Chloride bij de inlaat Bernisse berekend met SOBEK, 2003

Bij Gouda wordt er ingelaten zolang de chlorideconcentratie onder de norm van 250 mg/l is.
Het Sobek model laat zien dat eind augustus, eind september/begin oktober, en in december
de concentratie boven deze norm is. Uit de actuele situatie is bekend dat de KWA in
augustus en september 2003 is ingezet om water via Bodegraven aan te voeren. Aanvullend
is zelfs de Tolhuissluisroute ingezet van 26 augustus 2003 tot en met 12 september 2003.
Het blijkt dus dat het Sobek model de chloridegehaltes bij Gouda in de periode augustusseptember nog enigszins onderschat heeft.
Voor Bernisse is de inlaatnorm 150 mg/l. Deze wordt volgens het Sobek model in oktober en
december overschreden. Uit een waterbalans voor 1 augustus-15 oktober 2003 voor het
Brielse meer (afkomstig van waterschap Hollandse Delta) blijkt dat begin oktober enkele
dagen geen water is ingelaten via de Bernisse.
Hoofdsysteem (DM)
In onderstaande figuren zijn de toetsingsresultaten gegeven voor Gouda, Katwijk, de Dintel
(in het met DM gemodelleerde hoofdwatersysteem) en de polder Noordplas (in het met
Mozart gemodelleerde regionale oppervlaktewater).
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Figuur 4.10

Chloride op de Gouwe, 2003

Voor Gouda zijn de modelresultaten voor NHI 2.2 sterk verbeterd ten opzichte van versie 2.1
voor een groot gedeelte van de tijd wordt voldaan aan het criterium (50% afwijking), maar er
zijn nog wel uitzonderingen bijvoorbeeld de piekwaarde rond eind begin augustus, waar de
piek niet wordt gemodelleerd. In het voorjaar wordt de lagere waarde van ca 200 mg niet
goed gemodelleerd. Dit heeft sterk te maken met de kritische chlorideconcentratie (250 mg/l)
voor het inlaten van water bij Gouda, De hoge piek rond begin augustus wordt verklaard door
het instellen van de Tolhuissluisroute. Deze is echter niet in de berekening meegenomen
omdat voor de toetsing de referentiesituatie zonder maatregelen is gesimuleerd.
De zoutconcentratie in de winter is echter te hoog; zoals al in het rapport ‘Beschrijving
veranderingen in NHI 2.2’ is aangegeven is het zoutconcept wel verbeterd, maar moet de
parameterisatie nog beter. Voor het model is de chlorideconcentratie in het groeiseizoen
belangrijk, en daar presteert het model op de Gouwe redelijk goed.

Figuur 4.11
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Chloride bij Katwijk, 2003
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De chlorideconcentratie bij Katwijk voldoet niet aan de meting. Dit moet nader onderzocht
worden.

Figuur 4.12

Chlorideconcentratie Dintel, 2003

Bij de Dintel is de chlorideconcentratie onder 150 mg/l. Hiervoor geldt een soepeler criterium
(75% toegestane afwijking van metingen). Qua orde grootte is NHI 2.2 dus acceptabel, maar
qua dynamiek kan het model nog beter. NHI 2.2. ziet er in vergelijking met de metingen wel
beter uit dan NHI 2.1 Voor verdere verbetering is een nadere analyse vereist.
Regionale wateren (MOZART)
Metingen:

Figuur 4.13

Gebruikte meetlocaties in lsw’s voor het jaar 2003 (links) gemiddelde gemeten concentratie per
lsw (rechts)
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Figuur 4.14

Toetsing van berekende chloride concentraties in de regionale wateren in NHI 2.2 rood voldoet
niet ( afwijking > 50%) groen voldoet wel (afwijking < 50% groen)

Voor chloride is een belangrijke aanpassing uitgevoerd in de modellering van zoute wellen in
diepe droogmakerijen. De volgende figuur geeft een voorbeeld voor polder Noordplas
(Rijnland).
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Chlorideconcentratie Noordplas 2003, NHI 2.1. vs. NHI 2.2. zoute wellen modellering
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Het blijkt dat met de aanpassing van de zoute-wellen modellering de zoutconcentratie in de
zomer van 2003 duidelijk oploopt, conform de verwachting omdat het aandeel in de totale flux
naar oppervlaktewater van de zoute wellen in de droge zomer fors groter is dan het aandeel
in de winter. Ook qua absolute waarde van de chlorideconcentraties lijkt het in de polder
Noordplas redelijk in lijn met metingen (uit andere jaren). In het algemeen gesproken moeten
de absolute waarden van de chlorideconcentraties in andere droogmakerijen nog wel
gevalideerd worden.
4.4.4

Conclusie
De conclusie is dat chloridemodellering op een aantal punten verbeterd is, vooral in de diepe
droogmakerijen en ook rond enkele inlaatpunten. Duidelijk is echter dat verdere verbetering
van de modellering van chloride nodig is. Een belangrijk aspect is hier dat met de regionale
waterbeheerders duidelijke afspraken zijn welke beheersregels (bijvoorbeeld voor waterinlaat
inlaat, doorspoeling) onder verschillende omstandigheden in het model worden opgenomen.
Verder is nadere analyse nodig van zowel de berekeningen (modelconcept en invoer) als de
metingen van chloride in het oppervlaktewater.
De geplande koppeling met gedetailleerder modellering van het waterverdelingsnetwerk met
Sobek (in plaats van of aanvullend op DM), en de daarbij aansluitende eventuele verfijning
van de Mozart districten, zal naar verwachting leiden tot verbetering van de chloride
berekeningen. Eind 2011 wordt hiervoor een eerste versie van het landelijk Sobek model
opgeleverd, de resultaten zijn dus nog niet in deze toetsing van het NHI meegenomen.

4.5

Conclusies oppervlaktewater
Geconcludeerd wordt dat NHI 2.2 voldoet aan de criteria voor de belangrijkste punten (hoofden nevenkranen) in het hoofdwatersysteem. In vergelijking tot NHI 2.1 vertoont NHI 2.2
meestal vergelijkbare tot licht verbeterde resultaten.
Voor de simulatie van regionale aan- en afvoeren wordt geconcludeerd dat NHI 2.2 weliswaar
verbeterd is t.o.v. NHI 2.1, door aanpassing van schematisaties, maar net als versie 2.1 nog
niet voldoet aan de gestelde criteria voor regionale afvoeren. Pas na verdere afstemming met
regionale waterbeheerders kan verwacht worden dat het model zal voldoen aan de criteria
voor regionale afvoeren. Dit is gepland in voor de volgende versie.
Chloride in het oppervlaktewater is conceptueel verbeterd, met name door het beter
modelleren van zoute wellen. Voor de meeste getoetste inlaatpunten voldoet NHI 2.2 echter
nog niet aan de criteria. Nader onderzoek en verificatie van de zoutconcentraties blijft daarom
nodig. Daarnaast is meer aandacht nodig voor het bepalen van een goede toetsingsmethode.
Naar verwachting zal bovendien de modellering van chloride verbeteren, wanneer de
resultaten van NHI gekoppeld worden met gedetailleerdere Sobek berekeningen. Eind 2011
zal hier een eerste Sobek-versie worden opgeleverd. De resultaten hiervan zijn nog niet
meegenomen in deze toetsing.
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5 Conclusie
Voor het NHI is een toetsingsprocedure ontwikkeld die succesvol is toegepast. De criteria die
hierbij zijn gehanteerd zijn de criteria van 2011 (bijlage A). NHI voldoet aan de gestelde
criteria. Voor het behalen van de criteria voor NHI 3.0 (oplevering 2012) zal er een
significante inspanning gepleegd moeten worden. Daarnaast zijn de toetsingscriteria een
hulpmiddel om de uitkomsten van een NHI versie (objectief) te kunnen beoordelen en te
vergelijken met een vorige versie. Zoals gebleken bij de veranderingen in NHI 2.2 ten
opzichte van NHI 2.1, komen modelverbeteringen niet altijd tot uiting in de toetsing.
De modeluitkomsten van het NHI worden getoetst dus niet de modelinvoer die aan het NHI
worden opgelegd. De toetsing is grotendeels, doch niet geheel, geautomatiseerd zodat die
ook eenvoudig toepasbaar is op volgende NHI-versies.
Tabel 5.1

Samenvatting van de toetsing aan criteria 2011 van NHI.

Indicator

Grondwater
GHG
GLG
Stijghoogte laag 2 - 5
Stijghoogte laag 6 - 7

Voldoet aan
criterium 2011?
NHI
NHI
2.1
2.2
+
+
+
-

+
+
+
-

+

+

Onverzadigde zone
Verdamping
metingen
Verdamping
waterbalans
Verdamping satelliet

+

+

+/-

+/-

Beregening Brabant

+

+

+
-

+
+

-

-

pm

-

pm

-

Oppervlaktewater
Landelijk afvoer
Landelijk aanvoer op
hoofdkranen met de
regio.
(>5m 3/s)
Regionaal afvoer
Regionaal aanvoer
Chloride
Concentratie
regionaal
Concentratie landelijk

NHI toetsing

Opmerking

Minder relevant voor watervraag,
criteria nader onderzoeken op
haalbaarheid

Resultaten van zomer 2003 voldoen
net niet aan het gestelde criterium.
Landelijke toetsing niet mogelijk door
gebrek aan betrouwbare gegevens
hoofd- en nevenkranen rijkswateren
Een beperkte set meetlocaties

nadere analyse nodig voor zowel
metingen als berekeningen.
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Uit voorliggend rapport blijkt dat de verschillen tussen NHI 2.1 en 2.2 gering zijn voor wat
betreft de getoetste grondwaterparameters, de beregening en verdamping. Voor de
verdamping en beregening voldoet NHI 2.1 grotendeels aan de gestelde criteria. Hetzelfde
geldt voor de stijghoogten berekend voor de modellagen 2 tot en met 5.
De diepe grondwaterstanden en de freatische grondwaterstanden voldoen niet geheel aan de
gestelde criteria. Voor de freatische grondwaterstanden betreft dit deels een gebrek in
dynamiek in sommige door NHI berekende grondwaterstanden, maar deels ligt dit ook aan de
ambitieuze criteria (vergeleken met resultaten van regionale modellen) en schaalverschillen
tussen grondwatermetingen (punt) en een NHI berekening (vlak van 6 ha.). Voor het diepe
grondwater geldt dat NHI grotendeels aan de criteria voldoet, maar dat deze in
geohydrologische termen voor veel gebieden ruim gesteld zijn en daardoor nog onvoldoende
beoordelingskracht bezitten. Advies is dan ook deze beoordeling nog niet zwaar te laten
wegen in de toetsing van het NHI en in 2012 de beoordelingsmethode en de grondwaterstand
dynamiek. te verbeteren.
De oppervlaktewater modellering is in NHI 2.2 verbeterd voor de Maas en Brabantse kanalen
(o.a. Panheel), Twentekanaal en zout-zoet sluizen. Door gebrek aan metingen komt deze
verbetering echter vaak niet tot uiting in de toetsing. Voor het hoofdsysteem voldoet NHI aan
de gestelde criteria. Uit de STOWA rapportage wordt geconcludeerd dat de kwaliteit (en het
aantal) van de regionale metingen vaak gering is en significante verbetering behoeft om
landdekkend een goede beoordeling van NHI te kunnen uitvoeren. Ook de modellering van
de regionale waterverdeling kan samen met de regio nog verbeterd worden.
De toetsing van chloride is nieuw in 2011 en voor het eerst toegepast op NHI 2.2. De chloride
modellering is ten opzichte van NHI 2.1 sterk verbeterd. Voor NHI 3.0 is echter nog een
volgende verbeter stap nodig en vergelijking met meer meetlocaties; op dit moment is het
aantal meetlocaties waar met het model kan worden vergeleken nog beperkt.
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6 Aanbevelingen
De voorliggende rapportage geeft een goede indruk van de prestaties van NHI. Er is echter
nog ruimte voor verbetering. In dit hoofdstuk zijn daarom op hoofdlijnen aanbevelingen
gedaan.
•

Voor een goede toetsing van NHI zijn betere en uitgebreidere meetsets nodig en vooral:
–
betrouwbare debietmetingen;
–
waterbalansen in deelgebieden van het totale systeem en de deelsystemen;
–
verbeterde meetset beregening;
–
betrouwbare peilbuis gegevens.

•

Om de prestaties van NHI in de regionale oppervlaktewater systemen te verbeteren is
meer detail in de oppervlaktewaterschematisatie vereist. Naar verwachting gaat ook in
het kader van het Deltamodel gewerkt worden aan koppeling met betere regionale
schematisaties.

•

Voor uitbereiding en kwaliteitverhoging van de grondwatermeetset wordt aanbevolen
om gebruik te maken van tijdreeksmodellen.

•

De toetsingscriteria voor (diep) grondwater moeten worden aangescherpt voor
verschillende regio’s en in verband worden gebracht met het belang van grondwater
voor de resultaten voor scenarioanalyses.
–
De criteria voor diepe grondwaterstanden moeten worden afgesteld op de
relevantie van de watervoerende pakketten voor de watervoorziening.
–
De verdeling van de infiltratie- en kwelstromen moet worden ondergebracht in
criteria. Bijvoorbeeld, de kwelstroming in tijd en plaats in hellende gebieden
bepaalt de effecten op landbouw en natuur en de watervraag.
–
De gewenste nauwkeurigheid van de kwelverdeling in relatie tot de effecten moet
in een criterium worden opgenomen.

•

Voor het voldoen aan de aangescherpte criteria in 2012 is het noodzakelijk dat het NHI
grondwater gedeelte (MODFLOW-Metaswap) wordt verbeterd door integrale analyse en
inbreng van kennis uit regionale modellen.

•

Uit eerdere analyses van waterbalansen van het gehele NHI-systeem in deelgebieden
bleek een discrepantie tussen de verwachtingen en de uitkomsten. De waterbalansanalyse moet worden uitgevoerd op NHI 2.2 in enkele nog aan te wijzen deelgebieden
om een beter inzicht te verkrijgen in de geconstateerde afwijkingen.

•

De wijze van toetsing en de daarmee samenhangende rapportage moet verder worden
verbeterd en gestandaardiseerd. Dit betreft onder andere verdere automatisering van
het maken van waterbalansen en het uitbreiden van de automatisch te genereren
rapporten met meer locaties.
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A Kwaliteitscriteria
Deze bijlage geeft een samenvatting van alle voor deze toetsing opgestelde en toegepaste
kwaliteitscriteria.
Grondwater: GHG, GLG en dynamiek (freatisch; modellaag 1)
Indicator
Criterium
GHG (landelijk)
In 75% van de meetpunten:
•
Peilbeheerst max. 50 cm afwijking
•
Vrij afwaterend max. 75 cm afwijking
•
Sterk hellend gebied max. 100 cm afwijking
Afwijking mediaan < 15 cm
GLG (landelijk)
In 75% van de meetpunten:
•
Peilbeheerst max 50 cm afwijking
•
Vrij afwaterend.max 75 cm afwijking
•
Sterk hellend gebied 100 cm afwijking
Afwijking mediaan < 15 cm
Dynamiek
In 75% van de meetpunten:
•
Afwijking kleiner van 40 cm

Grondwater: diepe grondwaterstanden (niet-freatisch; modellaag 2 t/m 7)
Indicator
criterium
Diepe grondwaterstanden (landelijk)

NHI toetsing

In 75% van de meetpunten:
•
maximaal 100 cm afwijking
Mediaan van de afwijking < 25 cm
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Onverzadigde zone: verdamping
Indicator
criterium
Verdamping op gemeten
locaties
Verdamping op basis van
waterbalansen
Verdamping op basis van
satellietbeelden

In 75% van de meetpunten: maximaal 25 % afwijking.
Gemiddelde afwijking maximaal 5 %.
In 80% van de gebieden: maximaal 20 % afwijking.
Gemiddelde afwijking maximaal 5%.
Jaargemiddeld
In 80% van de regio’s: maximaal 20% afwijking.
Gemiddelde afwijking maximaal 5%.
In het zomerhalfjaar
In 80% van de regio’s: maximaal 30% afwijking.
Gemiddelde afwijking maximaal 10%

Onverzadigde zone: beregening
Indicator
criterium
Beregening

Voor Noord-Brabant: maximaal 25% afwijking.
Voor Nederland: de verhouding tussen de hoogste en laagste
jaarsom heeft een maximale afwijking van 40%, op basis van LEIgegevens.

Oppervlaktewater: afvoeren en aanvoeren
criterium
Aanvoeren
afvoeren

en

Afvoeren: voor 75% van de meetlocaties (afvoer 5 m 3/s)
o NS-index is minimaal 0,2 en
o Maximale afwijking cumulatieve jaarafvoer 20%.
Aanvoeren: voor 75% van de meetlocaties (aanvoer 5 m3/s)
o NS-index zomerhalfjaar is minimaal 0,0 en
o Maximale afwijking cumulatieve aanvoer zomerhalfjaar
33%.
Voor de locaties met kleine aan en afvoeren (<5 m 3/s) geldt voor
het cumulatieve criterium een soepeler waarde:
o Maximale afwijking cumulatieve jaarafvoer 33%
o Maximale afwijking cumulatieve aanvoer zomerhalfjaar
50%
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Oppervlaktewater: peilen (IJsselmeer)
Voor de peilen wordt in dit stadium alleen een grafische vergelijking van metingen en
berekende peilen gedaan. Er is geen indicator bepaald. Op basis van de grafieken en
expertoordeel wordt een kwalificatie toegekend.

Oppervlakte water: chloride
Indicator
criterium
Chloride

NHI toetsing

Voor 75% van de meetlocaties: maximale afwijking van 40%.
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B Overzicht Resultaten oppervlaktewater toetsing
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