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1

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

Jeroen Ligtenberg (Rijkswaterstaat, projectleider);

•

Joost Heijkers (Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden);

•

Teun Spek (Provincie Gelderland);

•

Mark Kramer (Hoogheemraadschap Rijnland);

•

Wim Werkman (Rijkswaterstaat).

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Inleiding

2.1

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

2.2

Dit deelrapport: validatie onverzadigde zone
Het LHM bestaat uit een koppeling van verschillende modellen, zie Figuur 1.
•

MODFLOW (verzadigde zone)

•

MetaSWAP (onverzadigde zone)

•

MOZART (regionaal oppervlaktewater)

•

Distributiemodel (DM, landelijk oppervlaktewater)

•

WOFOST (gewasgroei)

•

TRANSOL (Zoet-zoutmodellering)
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Deze deelrapportage omvat de validatie van de onverzadigde zone, op de
onderdelen:
•

Werkelijke verdamping

•

Bodemvocht

•

Gewasgroei

•

Beregening

Figuur 1:
Opbouw van het
LHM (bron:
Deltares).

Allereerst zullen de beschikbare meetgegevens, de gevolgde aanpak en de
toetsingscriteria beschreven worden. Vervolgens zullen de resultaten van elke
component beschreven worden. Het rapport sluit af met een discussie en
aanbevelingen voor modelverbetering.

2.3

Doelstelling
Het doel van de validatie van het LHM voor het onderdeel onverzadigde zone
is tweedelig:
•

Uitvoering van een validatie van de modelresultaten van LHM 4.1
voor werkelijke verdamping, bodemvocht, gewasgroei en beregening.

•

Toetsing van LHM 4.1 – zoveel mogelijk op analoge wijze als bij LHM
3.0 – op basis van de toetsingscriteria. De toetsingscriteria worden
behandeld in sectie 2.5.
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2.4

Uitgangspunten
De LHM-modelberekeningen zijn door Deltares uitgevoerd met modelversie
4.1.1 op de LHM-rekenserver1. De validatie wordt uitgevoerd door
modeluitvoer van het LHM te vergelijken met de beschikbare gegevens
beschreven in hoofdstuk 3. LHM 4.1 bevat een koppeling tussen het
gewasgroeimodel WOFOST en MetaSWAP. De validatie is uitgevoerd voor
twee modelvarianten:
•

LHM met WOFOST

•

LHM zonder WOFOST

De LHM-versie met WOFOST is hierbij leidend in de validatie, met speciale
aandacht voor landbouwgebieden.
De gebruikte aanduidingen ‘LHM zonder WOFOST’ en ‘LHM met WOFOST’
behoeven een nadere toelichting. De modelvariant met WOFOST rekent in
combinatie met het dynamische gewasgroeimodel WOFOST, terwijl de modelvariant zonder WOFOST gebaseerd is op langjarige gemiddelde waarden van
gewas-gerelateerde parameters zoals gebruikt in WOFOST. De verwachting is
dan ook dat de modeluitvoer van beide modelvarianten vergelijkbaar zou
moeten zijn. Bij de LHM-versie met WOFOST worden de landbouwkundige
landgebruiks-typen gesimuleerd zonder gebruik te maken van een
referentieverdamping; in plaats daarvan wordt de Penman-Monteith “direct”
methode gebruikt (zoals gedaan wordt in de Waterwijzer Landbouw) met
gewas-specifieke weerstanden. De niet-landbouwkundige vegetatietypen
zoals bossen worden nog steeds met de referentieverdamping volgens
Makkink gesimuleerd. De LHM-versie zonder WOFOST maakt volledig gebruik
van referentie-verdampingsinvoer gebaseerd op Makkink. Voor een
gedetailleerde toelichting van WenR over de verschillen tussen de twee
modelvarianten wordt verwezen naar bijlage A.
De validatie richt zich op de periode 2011 t/m 2020. Het presteren van het
LHM in specifieke perioden wordt getoetst door de validatieperiode op te
splitsen in twee perioden met duidelijke verschillende hydrologische
kenmerken:
•

2011-2017: gemiddelde jaren

•

2018-2020: droge jaren

Door de beperkte beschikbaarheid van metingen is het echter niet bij alle
componenten van de onverzadigde zone mogelijk de toetsing voor zowel de
gemiddelde als droge jaren uit te voeren.
Daarnaast zullen de analyses m.b.t. vlakdekkende gegevens uitgevoerd
worden voor zowel heel Nederland als voor drie gebiedstypen. De drie
gebiedstypen zijn holoceen, pleistoceen, en sterk hellend, zie Figuur 2.

1

De run is gedraaid met iMODFLOW SVN-versie 2766 en MetaSWAP SVN-versie 1644.
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Figuur 2:
Indeling van
Nederland op basis
van gebiedstype.

Het gebiedstype holoceen komt overeen met laaggelegen Nederland. Het
gebiedstype pleistoceen komt overeen met hooggelegen Nederland, met
uitzondering van de gebieden met bijvoorbeeld stuwwallen en de duingebieden. Deze laatste gebieden behoren tot gebiedstype sterk hellend. Voor
meer informatie over de afleiding van deze gebiedstypen wordt verwezen
naar het deelrapport 1: validatie grondwater.

2.5

Toetsingscriteria
Tabel 1 geeft de toetsingscriteria voor de onverzadigde zone weer. Voor
beregening zijn geen toetsingscriteria opgesteld vanwege het ontbreken van
meetgegevens. De LEI-gegevens hebben meer betrekking hebben op de
schematisatie dan op een validatie van rekenresultaten. Bovendien zijn deze
LEI-gegevens naar verwachting sterk verouderd (namelijk van peildatum
2010).
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Tabel 1:
Toetsingscriteria
onverzadigde zone.

Indicator
Werkelijke
verdamping

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

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

Bodemvocht

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

Gewasgroei

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

Beregening

N.v.t.

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

Dataverwerking

3.1

Verdamping
In de periode 2011-2020 is op verschillende locaties de werkelijke
verdamping gemeten, zie Figuur 3. Tabel 2 bevat een beschrijving van deze
locaties. Op de locaties Stavoren en Trintelhaven is de openwaterverdamping
gemeten. De modelresultaten voor deze twee locaties zijn afkomstig uit DM
in plaats van MetaSWAP.

Figuur 3:
Meetlocaties
bodemvocht en
verdamping.

Tabel 2
Overzicht
puntmetingen
werkelijke
verdamping.

Gebied

Periode

Vegetatie

Cabauw

01-2011 t/m 09-2020

Gras

Uden

03-2017 t/m 01-2019

Gras

Hoge Veluwe

02-2015 t/m 09-2019

Bos

Hupsel

05-2017- t/m 11-2017

Maïs

Loobos

1996 t/m 2018

Grove den

Speulderbos

2010 t/m 2016

Douglasspar

Stavoren

Zomerperioden 2019 en 2020

Open water

Trintelhaven

Zomerperioden 2019 en 2020

Open water

9

De metingen bij Uden zijn afkomstig van waterschap Aa en Maas. De
metingen bij Hoge Veluwe en Hupsel zijn afkomstig van KWR. De metingen
bij Loobos zijn afkomstig van de WUR. De metingen bij Speulderbos zijn
afkomstig van de ITC-faculteit van de Universiteit Twente. De metingen bij
Stavoren en Trintelhaven zijn afkomstig van het SWM-EVAP-project. Deze
puntmetingen worden voor de toetsing gebruikt. Echter moet opgemerkt
worden dat de verdampingsmetingen o.a. gebaseerd zijn op waargenomen
latente warmtefluxen. Het afleiden van deze fluxen introduceert
onzekerheden in de puntmetingen m.b.t. de werkelijke verdamping (Beljaars
en Bosveld, 1996). Het valideren van modelresultaten met deze
puntmetingen vereist daarom een kritische blik.
Tabel 3 bevat een beschrijving van de beschikbare satellietgegevens m.b.t.
de werkelijke verdamping. Voor de gemiddelde jaren 2016 en 2017 en voor
het droge jaar 2018 wordt de berekende werkelijke verdamping vergeleken
met het data-product SAT-DATA 2.0. SAT-DATA 2.0 bevat op satellietwaarnemingen gebaseerde werkelijke verdampinggegevens, waarbij het hydrologisch model ETLook wordt ingezet. SAT-DATA 2.0 is ontwikkeld door eLEAF.
Voor het droge jaar 2020 wordt de werkelijke verdamping vergeleken met
het data-product SAT-DATA 3.0. SAT-DATA 3.0 bevat op
satellietwaarnemingen gebaseerde werkelijke verdamping, waarbij het
hydrologisch model GLEAM wordt ingezet (Martens et al., 2018). SAT-DATA
3.0 is ontwikkeld door VanderSAT in samenwerking met Universiteit Gent.

Tabel 3:
Overzicht satellietwaarnemingen
werkelijke
verdamping.

3.2

Dataset

Periode

Ruimtelijke

SAT-DATA 2.0 (eLEAF)

2016-2018

250 m bij 250 m

SAT-DATA 3.0 (VanderSat)

2020

100 m bij 100 m

resolutie

Bodemvocht
In de periode 2011-2020 is op verschillende locaties bodemvocht gemeten,
zie Figuur 3. Tabel 4 bevat een beschrijving van deze locaties. De metingen
in de Raam zijn beschreven in Benninga et al. (2018) en de metingen in
Twente zijn beschreven in Van der Velde (2018, 2021).

Tabel 4:
Overzicht
meetlocaties
bodemvocht.

Gebied

Periode

Aantal

Diepte

stations
De Raam

2016-2019

15

40 cm

Langeweide

2019-2020

2

35 cm

Twente

2018-2019

20

5 cm

Zegveld

2019-2020

2

35 cm

Tabel 5 bevat een beschrijving van de beschikbare satellietgegevens m.b.t.
de werkelijke verdamping. Drie datasets zijn gebruikt. Landsdekkende
satellietwaarnemingen zijn beschikbare d.m.v. de vrij-beschikbare SMAPsatellietgegevens afkomstig van de SMAP-satelliet van NASA (Chan et al.,
2018). Deze satelliet levert gegevens voor vrijwel heel Nederland. Een deel
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van het kustgebied kan niet geleverd worden, omdat de kwaliteit van de
gegevens niet gegarandeerd kunnen worden door de aanwezigheid van de
Noordzee in de satellietwaarnemingen. Daarnaast zijn satellietproducten van
VanderSat beschikbaar gesteld voor het beheergebied van HDSR.
Satellietwaarnemingen van bodemvocht leveren informatie over ongeveer de
bovenste 5 cm van de bodem, waardoor deze waarnemingen over het algemeen aangeduid worden met de term surface soil moisture (SSM). Daarnaast
levert VanderSat een product waarin het bodemvochtgehalte van de bovenste 5 cm van de bodem is vertaald naar diepere lagen met een exponentiele
filter gebaseerd op Albergel et al. (2008). Dit product biedt informatie over
de wortelzone (ook aangeduid met root zone soil moisture, RZSM).

Tabel 5:
Overzicht
satellietwaarneming
en bodemvocht.

Dataset

Gebied

Periode

Ruimtelijke resolutie

SSM SMAP

Deels

2015-

9 km bij 9 km

(NASA)

landsdekkend

2020

SSM (VDS)

HDSR

2015-

100 m bij 100 m

2020
RZSM (VDS)

HDSR

2015-

100 m bij 100 m

2020

3.3

Gewasgroei
De Leaf Area Index (LAI) is een maat die de grootte van het bladoppervlak
kenmerkt. De LAI wordt berekend voor een specifiek oppervlak door het
bladoppervlak te delen door het totale grondoppervlak. Daarmee is de LAI
een maat voor gewasgroei. WOFOST berekent deze variabele tijdens het
groeiseizoen, wat een toetsing van de gewasgroei mogelijk maakt.
Vrij-beschikbare LAI-satellietwaarnemingen zijn verkregen via de Europese
Copernicus-service (Fuster et al., 2020). Deze waarnemingen zijn gebaseerd
op Sentinel-3/OLCI en PROBA-V-observaties. De LAI-waarnemingen zijn
beschikbaar op een ruimtelijke resolutie van 300 m bij 300 m op een
landsdekkende schaal.

3.4

Beregening
Voor validatie van beregening in het LHM ontbreken up-to-date meetgegevens. Om toch een beeld te krijgen van de huidige beregeningsberekeningen,
zullen de LHM-resultaten vergeleken worden met satellietwaarnemingen van
o.a. bodemvocht (besproken in sectie 3.2). Daarnaast zullen ook beregeningsinschattingen van KnowH2O gebruikt worden ter vergelijking (Van Deijl,
2021; Van den Eertwegh, 2019). Verder is gebruikt gemaakt van het
Landelijk Grondwater Register (LGR) voor een schatting van het aantal
beregeningsputten uit grondwater.
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4

Werkelijke verdamping

4.1

Inleiding
De werkelijke verdamping wordt getoetst door middel van zowel puntmetingen, waterbalansen en vlakdekkende observaties. Directe metingen van de
werkelijke verdamping worden op enkele locaties in Nederland uitgevoerd,
zie Tabel 2. Vlakdekkende observaties zijn afgeleid uit satellietwaarnemingen, waarbij rekening gehouden moet worden dat deze observaties ook gebaseerd zijn op modeluitvoer, waardoor er sprake is van een vergelijking in
plaats van een toetsing. Hetzelfde geldt voor de waterbalanstoetsing, die
gebaseerd is op schattingen van de verschillende waterbalanstermen.

4.2

Werkelijke verdamping op puntlocaties

4.2.1

Aanpak
De werkelijke verdamping op puntlocaties wordt gevalideerd op basis van
maandelijkse verdampingssommen. De metingen zijn over het algemeen
gebaseerd op observaties van de latente warmteflux, die d.m.v. de verdampingswarmte wordt omgezet naar de werkelijke verdamping in mm. De
berekende werkelijke verdamping (𝐸𝑇𝑎𝑐𝑡 ) van het LHM is opgebouwd uit
verschillende modeluitvoercomponenten:

𝐸𝑇𝑎𝑐𝑡 = 𝐸𝑠𝑝 + 𝐸𝑖𝑐 + 𝐸𝑝𝑑 + 𝐸𝑏𝑠 + 𝑇𝑎𝑐𝑡

(1)

De verschillende componenten zijn respectievelijk evaporation sprinkling
water, evaporation interception water, evaporation ponding water,
evaporation bare soil en actual transpiration of vegetation (Van Walsum,
2020). Voor de locaties is de gemeten cumulatieve werkelijke verdamping
voor de beschikbare meetperiode vergeleken met de corresponderende
berekende cumulatieve werkelijke verdamping. De berekende werkelijke
verdamping is afkomstig van de rekencel waarbinnen de meetlocatie zich
bevindt. Voor de locaties in Tabel 2 worden de volgende aspecten getoetst:
1. De jaarlijkse verdampingssommen
2. De verdampingssom in het groeiseizoen
3. De maandelijkse verdampingssom voor 2 locaties (Cabauw en
Hupsel).
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De toetsingscriteria voor de werkelijke verdamping op puntlocaties zijn:
1. Het verschil tussen de gemeten en berekende jaarlijkse werkelijke
verdamping is maximaal 25% voor in-situ meetpunten.
2. Het gemiddelde verschil tussen de gemeten en berekende werkelijke
verdamping in het groeiseizoen is maximaal 25% voor in-situ
meetpunten.
3. Het verschil tussen de gemeten en berekende maandelijkse werkelijke
verdamping is maximaal 25% voor 80% van alle in-situ meetpunten.

4.2.2

Resultaten op jaarbasis
De resultaten met betrekking tot de werkelijke verdamping op jaarbasis in de
gemiddelde jaren zijn weergegeven in Tabel 6.

Tabel 6:
Jaarsommen
werkelijke
verdamping op
puntlocaties voor de
gemiddelde jaren
(2011-2017).

Naam

Cabauw

Jaar

Gemeten

Berekend

Berekend

Verschil

Verschil

[mm]

zonder

met

zonder

met

WOFOST

WOFOST

WOFOST

WOFOST

[mm]

[mm]

4.1 [-]

4.1 [-]

2011

675

573

551

-15%

-18%

2012

643

610

585

-5%

-9%

2013

676

574

537

-15%

-21%

2014

680

624

602

-8%

-11%

2015

719

589

567

-18%

-21%

2016

694

624

586

-10%

-16%

2017

706

615

602

-13%

-15%

2016

465

479

479

3%

3%

2017

362

480

480

33%

33%

Mei

437

447

498

2%

14%

2011

553

708

708

28%

28%

2012

635

688

688

8%

8%

2013

581

560

560

-4%

-4%

2014

644

726

726

13%

13%

2015

621

710

710

14%

14%

Speulderbos

2012

566

668

668

18%

18%

Stavoren

-

-

-

-

-

-

Uden

Mei -

403

455

448

13%

11%

3%

2%

HogexVeluwe
Hupsel

–
nov
2017
Loobos

nov
2017
Gemiddelde afwijking
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Voor het grootste deel van de meetlocaties en de meetperioden voldoet de
berekende werkelijke verdamping aan het criterium van maximaal 25%.
Het gemiddelde verschil van alle meetpunten is 3% voor de modelrun zonder
WOFOST en 2% voor de modelrun met WOFOST. Dit gemiddelde verschil
geeft echter een vertekend beeld als de individuele resultaten van de
meetlocaties in acht worden genomen.
De resultaten met betrekking tot de werkelijke verdamping op jaarbasis in de
droge jaren zijn weergegeven in Tabel 7. Voor alle meetlocaties en de
meetperioden voldoet de berekende werkelijke verdamping aan het criterium
van maximaal 25%. Het gemiddelde verschil van alle meetpunten is -4%
voor de modelrun zonder WOFOST en -6% voor de modelrun met WOFOST.

Tabel 7:
Jaarsommen
werkelijke
verdamping op
puntlocaties voor de
droge jaren (20182020).

Naam

Cabauw
Hoge

Periode

Gemeten

Berekend

Berekend

Verschil

Verschil

[mm]

zonder

met

zonder

met

WOFOST

WOFOST

WOFOST

WOFOST

[mm]

[mm]

4.1 [-]

4.1 [-]

2018

693

558

536

-19%

-23%

2019

739

632

611

-14%

-17%

2018

381

414

413
9%

8%

Veluwe
Hupsel

-

-

-

-

-

Loobos

-

-

-

-

-

Speulderbos

-

-

-

-

-

Stavoren

Mei-

269

312

312

16%

16%

377

342

330

-9%

-12%

september
2019
Uden

Juni –
november
2018

Gemiddelde afwijking

-4%

-6%

Het LHM overschat de openwaterverdamping zoals gemeten bij Stavoren.
Vergelijkbare resultaten zijn gevonden in het SWM-EVAP-project, waar deze
metingen door geleverd zijn. Deze resultaten hebben niet direct betrekking
op de validatie van de onverzadigde zone binnen het LHM, gezien de openwaterverdamping door DM wordt berekend.
De resultaten met betrekking tot de som van de werkelijke verdamping in het
groeiseizoen in de gemiddelde jaren zijn weergegeven in Tabel 8. Voor alle
meetlocaties en de meetperioden voldoet de berekende werkelijke verdamping aan het criterium van maximaal 25% afwijking, met uitzondering van
Loobos en Hoge Veluwe voor enkele jaren. Het gemiddelde verschil van alle
meetpunten is 4% voor de modelruns zonder en met WOFOST.
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Tabel 8:
Som werkelijke
verdamping in het
groeiseizoen op
puntlocaties voor de
gemiddelde jaren
(2011-2017).

Naam

Cabauw

Jaar

Gemeten

Berekend

Berekend

Verschil

Verschil

[mm]

zonder

met

zonder

met

WOFOST

WOFOST

WOFOST

WOFOST

[mm]

[mm]

4.1 [-]

4.1 [-]

2011

555

435

442

-22%

-20%

2012

540

493

476

-9%

-12%

2013

551

463

435

-16%

-21%

2014

542

492

463

-9%

-15%

2015

585

472

457

-19%

-22%

2016

561

503

484

-10%

-14%

2017

560

492

482

-12%

-14%

2016

406

379

379

-7%

-7%

2017

276

370

370

34%

34%

Mei

437

447

498

2%

14%

2011

384

565

565

47%

47%

2012

461

545

545

18%

18%

2013

422

422

422

0%

0%

2014

472

568

568

20%

20%

2015

454

560

560

23%

23%

Speulderbos

2012

425

494

494

16%

16%

Stavoren

-

-

-

-

-

-

Uden

Mei -

403

455

448

13%

11%

4%

4%

HogexVeluwe
Hupsel

–
nov
2017
Loobos

nov
2017
Gemiddelde afwijking

De resultaten met betrekking tot de som van de werkelijke verdamping in het
groeiseizoen in de gemiddelde jaren zijn weergegeven in Tabel 9. Voor alle
meetlocaties en de meetperioden voldoet de berekende werkelijke
verdamping aan het criterium van maximaal 25% verschil, met uitzondering
van Cabauw. Het gemiddelde verschil van alle meetpunten is -6% voor de
modelrun zonder WOFOST en -8% voor de modelrun met WOFOST.
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Tabel 9:
Som werkelijke
verdamping in het
groeiseizoen op
puntlocaties voor de
droge jaren (20182020).

Naam

Cabauw
Hoge

Periode

Gemeten

Berekend

Berekend

Verschil

Verschil

[mm]

zonder

met

zonder

met

WOFOST

WOFOST

WOFOST

WOFOST

[mm]

[mm]

4.1 [-]

4.1 [-]

2018

572

429

412

-25%

-28%

2019

599

514

498

-14%

-17%

2018

294

300

300
2%

2%

Veluwe
Hupsel

-

-

-

-

-

-

Loobos

-

-

-

-

-

-

Speulderbos

-

-

-

-

-

-

Stavoren

Mei-

269

312

312

16%

16%

377

342

330

-9%

-12%

-6%

-8%

september
2019
Uden

Juni –
november
2018

Gemiddelde afwijking

4.2.3

Maandelijkse verdampingssommen
Opvallend is dat de werkelijke verdamping sterk onderschat wordt door het
LHM in het jaar 2018 bij Cabauw. De droge zomer van het jaar 2018 leidde
tot lage vochtgehaltes en zeer waarschijnlijk tot verdampingsreductie.
Daarom is de gemeten maandelijkse cumulatieve werkelijke verdamping in
het groeiseizoen van het jaar 2018 vergeleken met de berekende maandelijkse cumulatieve werkelijke verdamping. Deze vergelijking geeft inzicht in
hoeverre het LHM in droge periode de verdampingsreductie plausibel berekent. Door de beschikbaarheid van data is deze analyse uitgevoerd voor
zowel meetpunten Cabauw (2018) en Hupsel (2017). De maandsommen voor
meetpunt Cabauw zijn weergegeven in Tabel 10.

Tabel 10:
Maandsommen
werkelijke
verdamping
Cabauw.

Periode

Gemeten

Berekend

Berekend

Verschil

Verschil

[mm]

zonder

met

LHM 4.1

LHM 4.1

WOFOST

WOFOST

zonder

met

[mm]

[mm]

WOFOST

WOFOST

April 2018

72

68

67

-6%

-7%

Mei 2018

122

109

99

-10%

-18%

Juni 2018

109

86

83

-21%

-24%

Juli 2018

123

45

48

-63%

-60%

Augustus

85

58

53

-31%

-37%

62

63

61

1%

-1%

572

429

412

-25%

-28%

2018
September
2018
Zomer
2018
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De onderschatting van de werkelijke verdamping bij meetpunt Cabauw wordt
met name veroorzaakt door een onderschatting van de werkelijke verdamping in de droge maanden van 2018. Het berekende vochtgehalte zakt in
deze periode uit te ver uit. Figuur 4 illustreert dit: in juli 2018 is het beschikbare vochtgehalte veel lager dan in juli 2017 waardoor de verdamping in juli
2018 te ver uitzakt. Dit issue is reeds opgemerkt in eerdere validatiestudies
van het LHM en ligt grotendeels aan de parameterisatie van de kleigrond. In
een eerdere versie van het LHM is dit issue gerepareerd. Het implementeren
van de nieuwe Staringreeks leidt echter wederom tot onderschatting van de
verdamping bij kleigronden. Na overleg met WenR lijkt het vergroten van de
dikte van de wortelzone een oplossing. Hiervoor moet de nieuwe kaart van
de bewortelbare diepte gebruikt worden.
Daarnaast moet genoemd worden dat de metingen bij Cabauw vrijwel geen
verdroging vertonen, terwijl dit wel te verwachten is in droge perioden
(Schellekens, 2020). Op basis van navraag bij het KNMI blijkt dat er inderdaad geen tot weinig verdroging van gras bij het meetpunt Cabauw optreedt
in droge perioden.
Figuur 4:
Maandelijkse
verdampingssom
voor Cabauw in de
jaren 2017 en 2018.
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De maandsommen voor meetpunt Hupsel zijn weergegeven in Tabel 11.
Opvallend is dat in tegenstelling tot Cabauw de verdampingssom in de
zomermaanden sterk overschat wordt.

Tabel 11:
Maandsommen
werkelijke
verdamping Hupsel

Periode

Gemeten

Berekend

Berekend

Verschil

Verschil

[mm]

zonder

met

LHM 4.1

LHM 4.1

WOFOST

WOFOST

zonder

met

[mm]

[mm]

WOFOST

WOFOST

Mei 2017

33

35

31

5%

-7%

Juni 2017

107

87

102

-18%

-5%

Juli 2017

114

127

125

12%

10%

Augustus

82

103

110

25%

35%

48

70

75

47%

56%

384

423

442

10%

15%

2017
September
2017
Zomer
2017

4.2.4

Conclusies
De toetsing van de berekende werkelijke verdamping op jaarbasis en voor
het groeiseizoen voldoet grotendeels aan de toetsingscriteria. Bij de toetsing
van de maandsommen voor meetpunten Cabauw en Hupsel blijkt dat niet
aan de toetsingscriteria voldaan wordt.
WOFOST
De modelvariant gekoppeld met het dynamisch gewasmodel WOFOST leidt
niet consistent voor een verbetering van de verdampingsberekeningen. Met
name voor graslanden zijn afwijkingen zichtbaar t.o.v. de modelvariant met
de statische gewasgroeiparametrisatie (LHM zonder WOFOST), bijvoorbeeld
bij Cabauw. Deels kan dit verklaard worden door de berekende gewasgroei in
de modelvariant met WOFOST. Sectie 6.2 zal verder ingaan op de relatie
tussen de berekende gewasgroei, de berekende verdamping en het
berekende bodemvochtgehalte.
Voor de locaties in bossen wordt geen verschil verwacht tussen de
modelvarianten met en zonder WOFOST. WOFOST wordt immers niet ingezet
voor bosgebieden. Uit de toetsing blijkt dan ook dat beide modelversies tot
dezelfde bosverdamping leiden.
Vergelijking met validatie LHM 3.0
De locaties Cabauw en Loobos zijn ook getoetst in de validatie van het LHM
3.0 (Hoogewoud et al. 2013). De validatie van het LHM 3.0 is uitgevoerd voor
andere periode dan deze validatie. Daarom is een direct vergelijk tussen de
twee validatiestudies niet mogelijk. Opvallend is dat de gemiddelde afwijking
van het LHM 4.1 in gemiddelde jaren overeenkomt met de gemiddelde
afwijking van het LHM 3.0, terwijl de gemiddelde afwijking van het LHM 4.1
in droge jaren groter is dan de gemiddelde afwijking van het LHM 3.0. Echter
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zijn er minder metingen beschikbaar voor de validatie van de droge periode
bij het LHM 4.1. Uitbijters geven hierdoor een scheef beeld van de
gemiddelde afwijking.
Voor de validatie van het LHM 3.0 is locatie Cabauw getoetst met metingen
uit het jaar 1996. Locatie Loobos werd getoetst met metingen uit het jaar
2006. Deze jaren waren overwegend droog. Gemiddeld genomen is het
gevonden verschil voor Cabauw voor LHM 4.1 vergelijkbaar met het
gevonden verschil voor Cabauw voor het LHM 3.0. Beide modelversies laten
een onderschatting van de verdamping zien. Gemiddeld genomen is het
verschil voor Loobos is met 10% afgenomen t.o.v. van de validatie van het
LHM 3.0. De berekende werkelijke verdamping voor locatie Loobos lijkt dus
verbeterd te zijn in LHM 4.1.
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4.3

Werkelijke verdamping uit waterbalansen

4.3.1

Aanpak
Voor de toetsing van de oppervlaktewatermodellen van het LHM zijn veel
afvoer- en aanvoermetingen verzameld, zie deelrapport 3 Oppervlaktewater.
Deze metingen maken het mogelijk om voor een viertal deelgebieden
waterbalansen op te stellen om zo de langjarige werkelijke verdamping voor
die gebieden in te schatten.
In Figuur 5 zijn de termen van de waterbalans te zien. Voor deze analyse is
de aanname gemaakt dat er geen uitwisseling met omliggende waterschappen plaatsvindt via het grondwater in de vorm van kwel. Watervraagposten
zoals beregening zijn posten die terugkomen in de verdamping en zijn
daarom niet meegenomen. Om een benadering van de verdampingsterm te
krijgen, zijn alle in- en uitgaande termen samengenomen. Dit zijn de opgelegde neerslag, netto kwel, afvoer en aanvoer. Op korte termijn speelt
berging ook een rol. Om deze reden is er gekozen om de langjarige werkelijke verdamping in te schatten. Figuur 6 geeft de waterbalansgebieden weer.
De balansen zijn opgesteld voor Noorderzijlvest, Schouwen, Wetterskip
Fryslân en de Zuidelijke Flevopolder. Schattingen van kwel zijn meegenomen
voor Schouwen en de Flevopolder na overleg met experts van de betreffende
waterschappen. Voor Noorderzijlvest en Wetterskip is de aanname gemaakt
dat de netto inkomende kwel verwaarloosbaar is.

Figuur 5:
Waterbalanstermen
gebruikt voor
afleiding verdamping
balansgebieden
(Massop et al.,
2005).
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Figuur 6:
Balansgebieden voor
verdampingsanalyse

Er is sprake van een schatting omdat alle onzekerheden in metingen en de
balans als restpost in de werkelijke verdampingsschatting terechtkomen. De
voor de waterbalansperiode geschatte jaargemiddelde werkelijke verdamping
in een balansgebied kan worden vergeleken met de berekende werkelijke
verdamping geaggregeerd voor de rekencellen die binnen het balansgebied
vallen.
Gezien de schattingen op langjarige tijdseries gebaseerd zijn, wordt de
werkelijke verdamping o.b.v. waterbalansen getoetst aan het volgende
criterium:
•

Het verschil tussen de gemeten en berekende jaarlijkse werkelijke
verdamping is maximaal 10% op regionale schaal en maximaal 25% voor
in-situ meetpunten.

4.3.2

Resultaten
De vergelijking tussen de geschatte en berekende werkelijke verdamping
voor de vier waterbalansen is te vinden in Tabel 12. Het gemiddelde verschil
voor alle gebieden is -6.75%.
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Tabel 12:
Vergelijking tussen
de geschatte en
berekende werkelijke verdamping (op
basis van jaarsommen) voor vier
balansgebieden.

Noorderzijlvest

Schouwen

Wetterskip

Flevopolder

1.88

1.57

1.69

1.76

1.54

1.61

1.57

1.67

Verschil

-18%

3%

-7%

-5%

Start

Jan 2015

Jan 2011

Apr 2018

Jan 2015

Jan 2019

Sep 2020

Apr 2020

Sep 2020

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

periode
Einde
periode

4.3.3

Conclusies
De voor de waterbalansperioden berekende werkelijke verdamping voldoet
vergeleken met langjarige waterbalansen in drie van de vier balansgebieden
aan het toetsingscriterium.
Vergelijking met validatie LHM 3.0
Voor de validatie van verdamping in het LHM 3.0 zijn ook waterbalansen
opgesteld. Echter komen de gebieden waarvoor de balansen zijn opgesteld
niet overeen met de balansen opgesteld voor het LHM 4.1. Het algemene
beeld is dat de verdamping op de schalen van de waterbalansgebieden
berekend door zowel het LHM 4.1 als 3.0 een goed beeld geeft.
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4.4

Werkelijke verdamping versus satellietgegevens

4.4.1

Aanpak
De werkelijke verdamping m.b.t. satellietgegevens wordt gevalideerd op
basis van maandelijkse verdampingssommen. Deze maandsommen zijn
geaggregeerd tot jaarsommen. Zo kan voor elke rekencel de gemiddelde
afwijking en correlatie tussen de berekende en waargenomen werkelijke
verdamping berekend worden. Vervolgens kunnen de gemiddelde afwijking
en correlatiecoëfficiënt voor heel Nederland en voor de onderscheiden
gebiedstypen (pleistoceen, holoceen, en sterk hellend) bepaald worden.
De toetsingscriteria voor de werkelijke verdamping met vlakdekkende
waarnemingen zijn:
1. Het gemiddelde verschil tussen de gemeten en berekende jaarlijkse
werkelijke verdamping is maximaal 5% voor heel Nederland.
2. Het verschil tussen de gemeten en berekende jaarlijkse werkelijke
verdamping is maximaal 10% op regionale schaal.
3. Het gemiddelde verschil tussen de gemeten en berekende werkelijke
verdamping in het groeiseizoen is maximaal 15% op regionale schaal.
4. Het verschil tussen de gemeten en berekende maandelijkse werkelijke
verdamping is maximaal 25% op regionale schaal.

4.4.2

Resultaten
De gemiddelde afwijking tussen de berekende en waargenomen dagelijkse
werkelijke verdamping in gemiddelde jaren is gepresenteerd in Figuur 7.
Gezien de beperkte verschillen tussen de modelruns met en zonder de
dynamische koppeling met WOFOST worden alleen de resultaten van de
WOFOST-run vlakdekkend getoond in deze rapportage. Een positieve
afwijking geeft een overschatting van het LHM t.o.v. de waarnemingen aan
(blauwe kleuren).
Het algemene beeld is dat het LHM de werkelijke verdamping overschat in
gemiddelde jaren. De gemiddelde afwijking kan oplopen tot meer dan een
mm/dag. Opvallend is dat het LHM de werkelijke verdamping met name in
stedelijk gebied en in de Veluwe sterk overschat. Daarbij merken we op dat
ook de verdamping op basis van satellietwaarnemingen voor de gemiddelde
jaren afwijkingen bevat in vergelijking met de veldmetingen gebruikt in
sectie 4.2. Figuur 7 geeft de maandelijkse verdampingssom bij Cabauw weer
voor het LHM, de veldwaarnemingen en SAT-DATA 2.0. De satellietgegevens
laten een stelselmatige onderschatting zien ten opzichte van het LHM, zeker
in de zomerperiode van 2016. Daarnaast is ook goed zichtbaar dat zowel het
LHM als de satellietmetingen de verdamping onderschatten ten opzichte van
de veldwaarnemingen, zoals beschreven in sectie 4.2.3.
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Figuur 7:
Afwijking werkelijke
verdamping tussen
het LHM en satellietobservaties in
gemiddelde jaren
met WOFOST.

Figuur 8:
Maandelijkse
verdampingssom bij
Cabauw voor
verschillende
datasets.

De gemiddelde afwijking tussen berekende en met satellieten waargenomen
dagelijkse werkelijke verdamping in droge jaren is gepresenteerd in Figuur 9.
Voor de droge jaren is zichtbaar dat het LHM de werkelijke verdamping
overschat in de lagergelegen gebieden van Nederland (Cabauw valt hier niet
onder), terwijl de verdamping in hooggelegen gebieden wordt onderschat.
Overeenkomstig de gemiddelde jaren overschat het LHM de werkelijke
verdamping in stedelijk gebied. Daarnaast valt op dat de werkelijke
verdamping sterk onderschat wordt in gebieden als de Veluwe.
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Figuur 9: Afwijking
werkelijke
verdamping in droge
jaren met WOFOST.

Tabel 13 toont de gemiddelde afwijking van de werkelijke verdamping voor
heel Nederland en voor de onderscheiden gebiedstypen. De resultaten voor
de gemiddelde jaren tonen grote afwijkingen. Echter zijn er, zoals eerder
beschreven, ook verschillen tussen de satellietwaarnemingen en meetlocaties
op de grond in de gemiddelde jaren. Daarnaast valt op dat de afwijkingen de
sterk hellende gebieden groter zijn dan in de gebiedstypen holoceen en
pleistoceen. Daarnaast is op te merken dat de LHM-versie met de dynamische koppeling met WOFOST gemiddeld tot een beter inschatting van de
werkelijke verdamping leidt dan de LHM-versie zonder WOFOST in de gemiddelde jaren, hoewel dit verschil klein is. De verschillen tussen de twee LHMversies zijn niet significant voor de droge jaren. Het gemiddeld verschil
tussen de gemeten en berekende jaarlijkse werkelijke verdamping is maximaal 9% in de droge jaren, waardoor net niet wordt voldaan aan het toetsingscriteria.

Tabel 13:
Afwijking werkelijke
verdamping voor
heel Nederland en
onderscheiden
gebiedstypen.

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

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

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

Naast de absolute afwijking kan ook de dynamiek van de werkelijke
verdamping gevalideerd worden, hoewel hiervoor geen toetsingscriteria voor
zijn opgesteld. De correlatie tussen berekende en waargenomen werkelijke
verdamping in gemiddelde jaren is gepresenteerd in Figuur 10.
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De correlatie tussen berekende en waargenomen werkelijke verdamping in
droge jaren is gepresenteerd in Figuur 11. Voor beide figuren geldt dat de
correlatie goed tot zeer goed is.
Figuur 10:
Correlatie werkelijke
verdamping in
gemiddelde jaren
met WOFOST.

Tabel 14 toont de gemiddelde correlatie tussen de berekende en waargenomen werkelijke verdamping voor heel Nederland en de onderscheiden
gebiedstypen. Voor zowel de gemiddelde als de droge jaren is de correlatie
goed tot zeer goed. De correlatie voor de gebiedstypen holoceen en pleistoceen is vergelijkbaar, terwijl de correlatie voor het sterk hellend gebied in
vergelijking lager is. Dezelfde observatie is zichtbaar in Figuur 10 en Figuur
11. Daarnaast is de correlatie lager voor een aantal specifieke gebieden als
de Veluwe en een deel van Flevoland.

Tabel 14: Correlatie
werkelijke
verdamping voor
heel Nederland en
onderscheiden
gebiedstypen.

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

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

Zonder WOFOST [-]
0.91
0.91
0.93
0.88
0.82
0.83
0.82
0.78

26

Figuur 11: Correlatie
werkelijke
verdamping in droge
jaren (met
WOFOST).

4.4.3

Conclusies
De toetsing van de berekende werkelijke verdamping met vlakdekkende
gegevens voldoet deels aan de toetsingscriteria voor de droge jaren. Het
gemiddelde verschil tussen de met satellieten waargenomen en berekende
jaarlijkse werkelijke verdamping is maximaal 9% voor heel Nederland in
droge jaren, wat niet voldoet aan het toetsingscriterium. Daarnaast voldoen
de modelberekeningen voor droge jaren aan de toetsingscriteria op regionale
schaal voor de holocene en pleistocene gebieden (op basis van de
onderscheiden gebiedstypen). Voor gemiddelde jaren is de met
satellietwaarnemingen berekende verdamping gemiddeld aanzienlijk lager
dan de modelberekeningen, maar ook lager dan de veldmetingen (de
afwijking kan oplopen naar meer dan 0.5 mm/dag). De vraag is daarom of
voor gemiddelde jaren conclusies kunnen worden getrokken op basis van de
vlakdekkende gegevens op basis van satellietbeelden.
Vergelijking met validatie LHM 3.0
Voor de validatie van verdamping in het LHM 3.0 zijn ook satellietgegevens
gebruikt. Ook bij deze validatie bestaat het beeld dat de verdamping bij de
stuwwallen wegzakt in droge perioden, terwijl dit effect niet zichtbaar is voor
gemiddelde jaren.
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5

Bodemvocht

5.1

Bodemvocht op puntlocaties

5.1.1

Aanpak
Het bodemvochtgehalte kan met sensoren in het veld gemeten worden.
Tussen de puntmetingen en modeluitvoer bestaan echter grote schaalverschillen, waardoor het valideren met een enkele sensor tot incorrecte
conclusies kan leiden (Montzka et al., 2020). Daarnaast levert het LHM een
enkele bodemvochtwaarde over het gehele wortelzoneprofiel, terwijl de
veldmetingen op een specifieke diepte meten. Een veelgebruikte techniek om
de schaalverschillen te overbruggen is het ruimtelijk middelen van bodemvochtveldmetingen. De metingen van de Raam- en Twente-netwerken en de
modeluitvoer voor de bijbehoren rekencellen zijn dan ook ruimtelijk
gemiddeld. De metingen bij Langeweide en Zegveld zijn afkomstig van een
sensor, waardoor deze metingen met een enkele rekencel vergeleken
worden.
Het bodemvochtgehalte wordt vaak uitgedrukt in een volumetrisch
vochtgehalte per volume bodem: m3 water/m3 bodem. Veldmetingen zijn
vaak uitgedrukt in dit dimensieloze getal. Het LHM biedt bodemvochtuitvoer
voor de wortelzone in mm. Dit getal drukt de hoeveelheid vocht uit in een
rekencel van 250 m bij 250 m met een diepte die gelijk staat aan de diepte
van de wortelzone. Doordat de diepte van de wortelzone dynamisch is tijdens
een modelrun, is een vergelijking tussen absolute gemeten en berekende
bodemvochtwaarden niet direct uit te voeren. Wel kan de dynamiek van
bodemvocht getoetst worden als men de LHM-uitvoer omrekent naar een
volumetrisch vochtgehalte:
𝜃𝑆01 =

𝑆01
𝑟𝑧𝑑𝑝

(2)

Waarin 𝜃𝑆01 het volumetrisch vochtgehalte is in m3/m3, 𝑆01 de bodemvochtuitvoer van het LHM is in m en 𝑟𝑧𝑑𝑝 is de dynamische wortelzonediepte in m.
Figuur 12 geeft het ruimtelijk gemiddelde volumetrisch vochtgehalte op basis
van veldmetingen en het LHM. Deze tijdseries zijn gebruikt in de validatie.
Gezien de uitvoer van het LHM op decadebasis beschikbaar is, wordt de
validatie op basis van decadetijdstappen uitgevoerd. Hierdoor valt echter het
effect van individuele neerslagbuien weg uit de validatie.
Het bodemvocht op specifieke locaties wordt getoetst met het volgende
criterium:
•

De correlatie tussen het met veldsensoren gemeten maandelijkse en
berekende bodemvochtgehalte in het groeiseizoen is minimaal 0.6 [-]
voor 80% van de meetpunten.
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Figuur 12:
Ruimtelijk gemiddeld
volumetrisch
bodemvochtgehalte
voor de vier
gebieden met
puntmetingen in
Nederland.

5.1.2

Resultaten
Voor elk netwerk is de correlatie tussen gemeten en berekend bodemvocht
berekend, zie Tabel 15. De locaties van deze netwerken zijn te vinden in
Figuur 3. Zowel de modelrun met als zonder WOFOST geeft consistent goede
correlaties weer. De hoogste correlatie is zichtbaar voor het netwerk in de
Raam, de laagste correlatie voor het netwerk in Twente. De lagere correlatie
voor Twente is te verklaren doordat alleen de metingen op 5 cm diepte
beschikbaar waren voor de validatie. De dynamiek van bodemvocht op 5 cm
diepte is anders dan de dynamiek in diepere bodemlagen. Verder valt op dat
het verschil tussen de modelruns met en zonder WOFOST minimaal is
(getallen lijken hetzelfde door afronding).

Tabel 15: Correlatie
bodemvocht met
veldmetingen.

De Raam
Langeweide
Twente
Zegveld

Met WOFOST [-]
0.93
0.86
0.63
0.75

Zonder WOFOST [-]
0.93
0.86
0.63
0.75
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Figuur 13 toont het verschil tussen het gemeten en berekend vochtgehalte in
een scatter-plot. Hierbij beschrijft elk weergegeven punt een specifiek
moment in de tijd. De sterke relatie die volgt uit de correlatie is inderdaad
zichtbaar. Ook zichtbaar is dat de absolute afwijkingen tussen het gemeten
en berekend vochtgehalte groot kunnen zijn. De eerder beschreven
horizontale en verticale schaalverschillen verklaren deze absolute afwijkingen
deels. Op basis van deze toetsing kan dus geconcludeerd worden dat de
dynamiek van bodemvocht goed tot zeer goed gemodelleerd wordt door het
LHM. Er zijn geen conclusies te trekken over stelselmatige onder- of
overschattingen door het model.
Figuur 13:
Het gemeten
vochtgehalte versus
het berekende
bodemvochtvochtge
halte voor vier
gebieden gebaseerd
op puntmetingen.
Elk punt beschrijft
een specifiek
moment in de tijd.

5.1.3

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

5.2

Bodemvocht satellietgegevens

5.2.1

Aanpak
De bodemvochtdynamiek kan naast veldmetingen ook geschat worden met
satellietwaarnemingen. Deze satellietwaarnemingen zijn over het algemeen
gebaseerd op radarobservaties. Het radarsignaal dringt de bodem in tot een
diepte van ongeveer 5 cm. Bodemvochtwaarnemingen uit satellieten
beschrijven dus het vochtgehalte in de bovenste 5 cm van de bodem. Het
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LHM beschrijft het bodemvocht in de wortelzone, die diepere lagen
weergeeft. Dit verschil leidt dit tot een verticaal schaalverschil, zoals
zichtbaar is voor het Twente-netwerk in Figuur 13. Desalniettemin kan de
dynamiek van het berekende vochtgehalte vergeleken worden met het
waargenomen vochtgehalte per rekencel. Zo kan voor elke rekencel de
correlatie tussen berekend en waargenomen vochtgehalte berekend worden.
Vervolgens kan de gemiddelde correlatiecoëfficiënt voor heel Nederland en
voor de onderscheiden gebiedstypen (pleistoceen, holoceen, en sterk hellend)
bepaald worden.
Het bodemvocht op vlakdekkende schaal wordt getoetst met het volgende
criteria:
1. De gemiddelde correlatie tussen het waargenomen en berekende
maandelijkse bodemvochtgehalte in het groeiseizoen is minimaal 0.6 [-]
voor heel Nederland.
2. De correlatie tussen het waargenomen en berekende bodemvochtgehalte
in het groeiseizoen is minimaal 0.6 [-] in de onderscheiden gebiedstypen
(pleistoceen, holoceen, en sterk hellend).

5.2.2

Resultaten
Figuur 14 geeft de correlatie tussen het berekende bodemvochtgehalte en
het waargenomen bodemvochtgehalte van de SMAP-satelliet weer per
rekencel. Zoals beschreven in hoofdstuk 3 levert dit product geen informatie
in de kustgebieden. De correlatie is goed voor het overgrote deel van
Nederland. De correlatie is zeer hoog in de hoger gelegen gebieden van
Nederland en lijkt lichtelijk af te nemen voor de lagergelegen gebieden van
Nederland. Daarnaast is een grote afwijking zichtbaar in West-Brabant. De
vorm van de afwijking lijkt te wijzen op onnauwkeurigheden in het SMAPproduct.
Aangezien de SMAP-satelliet informatie levert met een ruimtelijke resolutie
van 9 km bij 9 km, biedt deze analyse vooral duiding op regionale tot
landelijke schaal. Om op lokale schaal te valideren is meer gedetailleerde
informatie nodig. Voor de validatie is bodemvochtinformatie van hogere
resolutie beschikbaar voor het beheergebied van HDSR. Figuur 15 geeft de
correlatie tussen het berekende bodemvochtgehalte en het waargenomen
bodemvochtgehalte van de VDS-SSM en VDS-RZSM-producten weer per
rekencel (SSM=bodemvocht in bovenste 5 cm van de bodem, RZSM =
bodemvocht in de wortelzone). Over het algemeen komt de bodemvochtdynamiek van het LHM goed overeen met de genoemde VanderSatproducten. Een afwijking in de dynamiek is zichtbaar in het noordelijk deel
van het beheergebied. Het is onduidelijk wat deze afwijking veroorzaakt.
De correlatie tussen het berekende bodemvocht en het VDS-SSM-product is
hoger dan de correlatie tussen het berekende bodemvocht en het VDS-RZSMproduct. Dit laatste product is gebaseerd op een exponentiele filter die een
vertraging in de data van het VDS-SSM introduceert van enkele dagen.
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Mogelijk reageert het systeem weergegeven in Figuur 15 sneller dan het
VDS-RZSM-product aanneemt.
Figuur 14:
Correlatie
bodemvocht in
droge jaren met
WOFOST (SMAP).

Figuur 15:
Correlatie
bodemvocht in
droge jaren met
WOFOST
(VanderSat).
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Voor elk van de bovenstaande figuren kan de gemiddelde correlatie berekend
worden, zie Tabel 16 en Tabel 17. Voor elk satellietproduct is de correlatie
redelijk tot goed. De dynamiek van het berekende bodemvocht heeft een
goede correlatie met de oppervlaktebodemvochtwaarnemingen. De correlatie
met het afgeleide waargenomen wortelzonebodemvocht is redelijk. Daarnaast
is de correlatie op landelijk niveau lager dan de correlatie op regionaal
niveau. Verder valt opnieuw op dat het verschil tussen de modelruns met en
zonder WOFOST minimaal is (getallen lijken hetzelfde door afronding).

Tabel 16:
Correlatie
bodemvocht met
vlakdekkende
informatie.

SMAP
VDS SSM
VDS RZSM

Met WOFOST [-]
0.72
0.84
0.59

Zonder WOFOST [-]
0.72
0.83
0.59

Tabel 17 bevestigt dat de correlatie lager is in lagergelegen dan in hogergelegen Nederland. Hierbij moet opgemerkt worden dat het landsdekkende
SMAP-product geen informatie levert over een deel van lagergelegen
Nederland, terwijl Figuur 15 wel degelijk een goede correlatie tussen
berekend en waargenomen bodemvocht laat zien voor de lagergelegen
gebieden in het beheergebied van HDSR. De gebiedstypen pleistoceen en
sterk hellend zijn beperkt aanwezig in het beheergebied van HDSR. De
resultaten voor de gebiedstypen voor de VanderSat-producten zijn dus niet
significant, maar geven wel een goede indicatie van het presteren van het
model voor de gebiedstypen in het beheergebied van HDSR.

Tabel 17:
Correlatie
bodemvocht per
gebiedstype.

Met WOFOST [-]

Zonder WOFOST [-]

Holoceen
Pleistoceen
Sterk hellend

0.68
0.76
0.78

0.68
0.76
0.78

Holoceen
Pleistoceen
Sterk hellend
VDS RZSM:
Holoceen
Pleistoceen
Sterk hellend

0.84
0.80
0.81

0.84
0.80
0.81

0.60
0.54
0.58

0.60
0.54
0.58

SMAP:

VDS SSM:

5.2.3

Conclusies
De gemiddelde correlatie tussen het waargenomen en berekende maandelijkse bodemvochtgehalte in het groeiseizoen voldoet aan het toetsingscriteria op basis van de oppervlaktebodemvochtwaarnemingen. De
gemiddelde correlatie voldoet net niet aan de toetsingscriteria op basis van
de satellietschattingen van wortelzonebodemvocht. Door de schaalverschillen
tussen waargenomen en gemodelleerd bodemvocht kunnen geen uitspraken
gedaan worden over de absolute verschillen tussen waargenomen en
gemodelleerd bodemvocht.
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6

Gewasgroei

6.1

Aanpak
De gewasgroei wordt geanalyseerd aan de hand van de LAI-waarnemingen.
De LAI-berekeningen zijn beschikbaar op decade-schaal. De waarnemingen
zijn naar deze tijdschaal omgezet. Daarnaast is stedelijk gebied uit de
modeluitvoer en waarnemingen gefilterd, gezien WOFOST zich niet richt op
stedelijk gebied. Ook zijn de LAI-waarnemingen en -berekeningen geschaald
tussen 0 en 1.
Figuur 16 toont het verloop van de berekende en waargenomen LAI voor drie
percelen in Nederland. Het eerste paneel toont de LAI voor een rekencel met
mais, de tweede en derde panelen tonen de LAI voor een rekencel met gras.
Duidelijk is te zien dat de LAI toeneemt tijdens het groeiseizoen, wat wijst op
de groei van vegetatie. De validatie richt zich op het moment van optreden
van de maximale gewasgroei. Voor elke rekencel kan vervolgens het tijdstip
waarop de maximale gewasgroei plaatsvindt bepaald worden voor zowel de
modeluitvoer als de waarneming. Vervolgens kan het verschil tussen deze
twee uitkomsten bepaald worden om de afwijking in het moment van
optreden van de maximale gewasomvang af te leiden. Dezelfde methodiek
wordt vervolgens toegepast op basis van de onderscheiden gebiedstypen.

Figuur 16:
Tijdseries van
berekend en
waargenomen LAI
voor drie percelen.
De LAI-waarden zijn
geschaald tussen 0
en 1.
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Het moment van optreden van de maximale gewasomvang op vlakdekkende
schaal wordt getoetst met het volgende criteria:
1. Het moment van optreden van de maximale gewasomvang is in 80% van
de arealen niet meer dan een maand verschoven.
2. Het moment van optreden van de maximale gewasomvang is in 80% van
de arealen van de drie gebiedstypen (pleistoceen, holoceen en sterk
hellend) niet meer dan een maand verschoven.

6.2

Gewasgroei met satellietbeelden
Figuur 17 geeft de afwijking tussen het moment van optreden van de
maximale gewasomvang weer voor heel Nederland. Stedelijk gebied en
bosgebied zijn gefilterd. Over het algemeen vindt het moment van optreden
van de maximale gewasgroei in het LHM eerder op dan waargenomen. Het
verschil is groter in het noordelijk deel van Nederland. Het naar voren
schuiven van de maximale gewasgroei lijkt vooral te gelden voor
graspercelen.

Figuur 17:
De verdeling van de
afwijking tussen
berekend en
waargenomen LAI
voor heel Nederland.

Figuur 18 geeft de distributie van de afwijking van het moment van optreden
van de maximale gewasomvang weer. De boxplot laat zijn dat de afwijking
varieert tussen 0 en -50 dagen voor 50% van alle rekencellen. De mediaan
van de afwijking ligt rond de -22 dagen. Vergelijkbare resultaten zijn
zichtbaar voor de afwijking op basis van de gebiedstypen, zie Figuur 19.
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Opvallend is dat er uitschieters zijn van afwijkingen van meer dan 100
dagen. De tweede en derde panelen in Figuur 16 geven een mogelijke
verklaring. Het groeigedrag van grasland zoals geïmplementeerd in WOFOST
vertoont een kartelpatroon gedurende een groeiseizoen, terwijl dit patroon
niet zichtbaar is in de waarneming. Mogelijk is hier sprake van afwijkend
maaibeheer of sluit de aanname van de groei van gewasland in WOFOST niet
aan bij de werkelijkheid of worden de maaibeurten niet goed door de satelliet
waargenomen.
Figuur 18:
Distributie van de
afwijking tussen
berekend en
waargenomen LAI
voor heel Nederland.

Figuur 19:
Distributie van de
afwijking tussen
berekend en
waargenomen LAI
voor de drie
onderscheiden
gebiedstypen.

Het toetsingscriterium geldt voor 80% van de rekencellen van het LHM.
Daarom is het 80%-percentiel van de afwijking voor heel Nederland en de
drie gebiedstypen weergegeven in Tabel 18. De afwijking in het moment van
optreden van de gewasgroei wijkt maximaal 2 maanden af voor 80% van de
rekencellen.
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Tabel 18:
Het 80%-percentiel
van de afwijking
tussen berekend en
waargenomen LAI
voor heel Nederland
en de gebiedstypen.

6.3

Gebiedstype

80%-percentiel [dagen]

Heel Nederland

-61

Holoceen

-71

Pleistoceen

-61

Sterk hellend

-51

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

37

7

Beregening

7.1

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

7.2

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

7.3

Resultaten lange termijn patronen bodemvocht
Figuur 20 toont voor het beheergebied van HDSR de geschaalde waargenomen neerslag en het geschaalde waargenomen en berekende bodemvochtgehalte. Voor elke variabele is voor het groeiseizoen bepaald waar in
het gebied de betreffende variabel hoog of laag is. Dit moet als volgt
geïnterpreteerd worden: Hoge waarden van neerslag geven aan waar in het
gebied de meeste neerslag is gevallen in het groeiseizoen van 2020. Voor de
bodemvochtpanelen in Figuur 20 geldt dat hoge waarden relatief natte
gebieden aangeven. De ruimtelijke patronen in berekend vochtgehalte komen
grotendeels overeen met de patronen in waargenomen vochtgehalte én met
de patronen in waargenomen neerslag. Echter zijn er ook gebieden zichtbaar
waar het waargenomen vochtgehalte afwijkt van het berekende vochtgehalte
en waargenomen neerslag. Deze discrepantie is een mogelijke indicator van
beregening in de waargenomen gegevens die niet meegenomen wordt in het
LHM.
Echter moet ook rekening gehouden worden met gebiedseigenschappen. Zo
is het westelijk deel van het beheergebied lager gelegen dan het oostelijk
deel, waardoor dit deel van nature natter is. De panelen in Figuur 20 geven
dit ook weer. Een mogelijke locatie waarbij er te veel beregening plaatsvindt
in het LHM is in het noordoosten van het beheergebied. Het geschaalde
berekende vochtgehalte is hier hoger dan het geschaalde waargenomen
vochtgehalte.
Deze analyse biedt aanknopingspunten om locaties in het LHM te
identificeren waar mogelijk de beregening niet goed geschematiseerd is.
Echter zijn voor een landsdekkende analyse bodemvochtwaarnemingen op
landsdekkende schaal nodig. Bovendien moeten deze waarnemingen
informatie bieden op perceelsniveau. Binnen deze validatiestudie waren deze
gegevens niet beschikbaar.
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Figuur 20:
Schaling van
neerslag en
bodemvocht voor
langdurige perioden.

7.4

Schattingen uit remote sensing
Het detecteren van beregening (-volumes) uit remote sensing biedt mogelijk
nieuwe datasets die gebruikt kunnen worden voor validatiedoeleinden. Op
basis van een gesprek met Waterschap Drents Overijsselse Delta blijkt dat
validatie van dergelijke satellietproducten nog lastig is, gezien er
validatiedata uit het veld ontbreekt. Dit sluit aan bij eerdergenoemd aspect;
voor validatie van beregening in het LHM ontbreken validatiegegevens uit het
veld.
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Een beregeningsproduct uit remote sensing wordt geleverd door KnowH2O.
Zij hebben in samenwerking met Provincie Gelderland en in combinatie met
kengetallen beregeningsvolumes ingeschat voor verschillende gewassen (Van
Deijl, 2021; Van den Eertwegh, 2019). Op regionale schaal leidt dit tot de
resultaten weergegeven in Tabel 19.
Tabel 19:
Beregeningsvolumes
van het LHM en uit
remote sensingschattingen.

Beregeningsvolume [miljoen m3]
LHM 4.1

Schatting remote

Verschil

sensing
KnowH2O en
Provincie
Gelderland
Noord-Brabant

118.5

117.6

1%

Vallei & Veluwe

14.5

17.0

-15%

Drents

16.3

19.6

-17%

Rijn en IJssel

28.6

33.3

-14%

Vechtstromen

18.1

33.1

-45%

Limburg

72.7

43.3

68%

Overijsselse Delta

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

7.5

Conclusies
Het aantal grondwatermeetputten geschematiseerd in het LHM lijkt een
onderschatting te zijn van het actuele aantal actieve putten. Daarnaast blijkt
uit een vergelijking met beregeningsschattingen uit remote sensing dat de
beregening van het LHM regionaal kan afwijken van de waarnemingen.
Echter zullen veldmetingen van beregeningsvolumes nodig zijn voor een
toetsing.
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8

Discussie en
aanbevelingen
WOFOST
De LHM-variant met WOFOST leidt tot vergelijkbare resultaten t.o.v. de LHMvariant zonder WOFOST. Gezien de methodiek van WOFOST ook gebruikt is
voor de gewasparameters in de modelvariant zonder WOFOST, is dit een
logisch resultaat. Het gebruik van de modelvariant met WOFOST heeft de
voorkeur. Deze toepassing wordt ook toegepast in de Waterwijzer Landbouw
en zorgt zo voor consistentie binnen NHI en leidt tot reductie van kosten voor
beheer en onderhoud.
Samenhang
Aangezien verdamping, bodemvocht en gewasdynamiek sterk aan elkaar
gerelateerd zijn, zullen verbeteringen in bijvoorbeeld de werkelijke verdamping theoretisch kunnen leiden tot bijvoorbeeld een verslechtering van
bodemvochtdynamiek. Het is daarom zaak om alle variabelen van de onverzadigde zone in samenhang te blijven toetsen na het implementeren van
modelverbeteringen.
Verdamping
De verdamping in bosgebied wordt stelselmatig overschat door het LHM in
gemiddelde jaren en onderschat door het LHM in droge zomers als 2018.
Deze eerste constatering is ook gemaakt door Arcadis bij analyse van het
AMIGO-model en wordt waarschijnlijk veroorzaakt door verdampingsreductie.
De onderschatting in droge zomers wordt deels veroorzaakt doordat het
berekende bodemvocht in de wortelzone te veel uitzakt in de droge perioden.
In eerdere validatiestudies werd duidelijk dat de te grote uitzakking onder
andere het resultaat is van een te grote verdamping in voorgaande maanden.
Figuur 4 laat echter zien dat in de maanden mei t/m juli de verdamping niet
overschat wordt door het LHM voor de uitzakking van het bodemvochtgehalte
in juli. In gesprek met WenR zijn mogelijke oplossingen besproken. Zo kan er
een factor op de werkelijke verdamping in bosgebieden gezet worden als
tijdelijke optie om de stelselmatige onderschatting te voorkomen. Mogelijke
verbetering op de lange termijn is het tegen het licht houden van de huidige
parameterisatie van bosgebieden in het LHM.
De onderschatting van de werkelijke verdamping bij meetpunt Cabauw wordt
met name veroorzaakt door een onderschatting van de werkelijke verdamping in de droge maanden van 2018. Dit issue is reeds opgemerkt in eerdere
validatiestudies van het LHM en ligt grotendeels aan de parameterisatie van
de kleigrond. In een eerdere versie van het LHM is dit issue gerepareerd. Het
implementeren van de nieuwe Staringreeks leidt echter wederom tot onderschatting van de verdamping bij kleigronden. Na overleg met WenR lijkt het
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vergroten van de dikte van de wortelzone een oplossing. Hiervoor moet de
nieuwe kaart van de bewortelbare diepte gebruikt worden.
Gewasgroei
Het moment van de maximale gewasgroei heeft invloed op het bodemvochtgehalte en de werkelijke verdamping. De aanname in het beheer van
gewassen (maaien van gras, beregening, bemesting, etc.) speelt een rol in
het moment van optreden van de maximale gewasgroei. Een vergelijking
tussen de gewasgroei op basis van WOFOST en satellietbeelden laat zien dat
in WOFOST maaibeheer is geïmplementeerd dat niet overeenkomt met de
satellietwaarnemingen. Dat kan ook een gevolg zijn van de tekortkomingen
van de satellietwaarnemingen.
Een eventuele verbetering in de modellering van de gewasgroei is om de
actuele stand van de gewassen in WOFOST te assimileren aan bijvoorbeeld
de gebruikte LAI-waarnemingen. Data-assimilatie met het LHM is eerder
uitgevoerd met de ontwikkelde data-assimilatietool beschreven in Pezij et al.
(2019). Deze tool is specifiek ontwikkeld voor assimilatie van bodemvochtinformatie in het LHM en kan als basis genomen worden voor het assimileren
van gewasgroei-informatie.
Bodemvocht
De horizontale en verticale schaalverschillen tussen de berekende en
waargenomen vochtgehaltes maken de toetsing van bodemvochtsimulaties
complex. Het vergelijken van modelberekeningen, veldmetingen en satellietwaarnemingen omvat onzekerheden m.b.t. verschillen in schaalgrootte. Het
middelen van veldmetingen verkleint de onzekerheid op horizontale schaal.
Er is echter nog geen algemeen geaccepteerde methode om het bodemvocht
gemeten, waargenomen of berekend op verschillende dieptes met elkaar te
vergelijken, waardoor een vergelijking van afwijkingen in absolute bodemvochtwaarden complex is. Daarnaast levert het LHM informatie over
bodemvocht in de wortelzone en is de geparametriseerde diepte van deze
wortelzone dynamisch gedurende een jaar.
Idealiter is het mogelijk om het berekende bodemvochtprofiel per rekencel
uit te kunnen lezen. Er is reeds een methodiek ontwikkeld om dit voor
individuele rekencellen uit te voeren. Echter is deze methodiek nog niet
bruikbaar om uit te voeren op vlakdekkende basis, wat wenselijk is. Een
mogelijke oplossing is een modeloptie om het vochtgehalte op een vaste
diepte weg te schrijven.
Beregening
De validatie van beregening is beperkt door het ontbreken van metingen.
Onderzoek van het LEI, Mei-tellingen, agrosysteemkennis en aanvullende
informatie van regionale waterbeheerders is gebruikt om de beregeningsinvoer van het LHM te actualiseren in 2012. Deze informatie is echter
verouderd, zoals blijkt uit hoofdstuk 7. Daarnaast blijkt dat beregening over
het algemeen wordt uitgevoerd op basis van actuele bedrijfsvoering en
persoonlijke voorkeuren, wat het implementeren van beregeningspatronen in
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het LHM bemoeilijkt. Voor de mogelijkheid om de beregeningsdynamiek van
het LHM te toetsen is dus meer inzicht in actuele beregeningshoeveelheden
nodig.
Onverzadigde zone
De onverzadigde zone vormt de schakel tussen hydrologische en
meteorologische processen boven en onder het maaiveld. Hierdoor is
MetaSWAP-WOFOST een belangrijk onderdeel van het LHM. Echter zijn er
relatief weinig veldmetingen beschikbaar voor validatie van de werkelijke
verdamping en bodemvochtdynamiek. De veldmetingen worden daarnaast
uitgevoerd voor vrij homogene gebieden. Zo wordt de werkelijke verdamping
voor een groot deel in bosgebied gemeten. Toetsing van het gedrag in
verschillende bodem- en vegetatietypen vraagt dus om een goed verdeelde
spreiding van beschikbare metingen voor deze bodem- en vegetatietypen.
Tot slot, de dynamiek van de onverzadigde zone vindt plaats op korte
tijdschalen. Omdat de LHM-uitvoer op decade-basis wordt weggeschreven, is
het niet mogelijk om tijdens de toetsing in te gaan op het modelgedrag bij
individuele neerslagevents. Voor toekomstige validatiestudies van het LHM
moet modeluitvoer op zijn minst op dagbasis beschikbaar komen om het
effect van bijvoorbeeld neerslag op de reactiesnelheid van bodemvocht te
toetsen.
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Conclusies
Werkelijke verdamping
De toetsing van de berekende werkelijke verdamping voldoet grotendeels op
jaarbasis en het groeiseizoen in vergelijking met veldmetingen. Afwijkend
gedrag is zichtbaar in de maandsommen voor enkele punten, zoals het
meetpunt bij Cabauw, waar niet aan het toetsingscriterium wordt voldaan in
de droge zomer van 2018. Op regionaal vlak (op basis van waterbalansen
voor vier balansgebieden) voldoet de berekende werkelijke verdamping voor
75% aan het toetsingscriterium. De toetsing van de berekende werkelijke
verdamping met vlakdekkende gegevens voldoet deels aan de toetsingscriteria. Voor gemiddelde jaren zijn de beschikbare satellietwaarnemingen
gemiddeld aanzienlijk lager dan de modelberekeningen, maar ook lager dan
de veldmetingen (de afwijking kan oplopen naar meer dan 0.5mm/dag). De
vraag is daarom of voor gemiddelde jaren conclusies kunnen worden
getrokken op basis van de vlakdekkende satellietgegevens.
Bodemvocht
De berekende bodemvochtdynamiek voldoet aan het toetsingscriterium door
vergelijking met veldmetingen en satellietwaarnemingen van oppervlaktebodemvocht. Horizontale en verticale schaalverschillen maakt het complex
om conclusies over absolute afwijkingen te maken.
Gewasgroei
Meer dan de helft van de in de analyse meegenomen rekencellen voldoen aan
de toetsingscriteria voor de gewasgroei. Echter geldt voor het toetsingscriterium dat 80% van de rekencellen moet voldoen aan het criterium, waardoor de gewasgroei niet voldoet aan de toetsing. De afwijkingen worden met
name door afwijkend groeigedrag in graspercelen veroorzaakt. Die afwijking
kan ook zijn oorzaak hebben in het tekortschieten van de satellietwaarnemingen (missen van maaibeurten).
Beregening
Het aantal grondwatermeetputten geschematiseerd in het LHM lijkt een onderschatting te zijn van het actuele aantal actieve putten. Daarnaast is een
analyse opgesteld waarmee locaties in het LHM geïdentificeerd worden waar
beregening mogelijk niet goed geschematiseerd is. Voor een gedetailleerde
toetsing van de beregening in het LHM zijn echter waarnemingen van beregening nodig. Remote sensing kan hier een rol in spelen zoals blijkt uit diverse
onderzoeken.
Meerwaarde WOFOST
Uit deze validatie is gebleken dat de koppeling met WOFOST vergelijkbare
resultaten oplevert als de modelvariant zonder WOFOST ten aanzien van
berekende verdamping en bodemvochtgehalten. Gezien de methodiek van
WOFOST ook gebruikt is voor de gewasparameters in de modelvariant zonder
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WOFOST, is dit een logisch resultaat. Het gebruik van de modelvariant met
WOFOST heeft de voorkeur. Deze toepassing wordt ook toegepast in de
Waterwijzer Landbouw en zorgt zo voor consistentie binnen NHI en leidt tot
reductie van kosten voor beheer en onderhoud.
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Gebruik van WOFOST
De validatie richtte zich op de validatie van modelruns waarin gerekend is
met en zonder WOFOST. De gebruikte aanduidingen ‘Berekend zonder
WOFOST’ en ‘Berekend met WOFOST’ behoeven een nadere toelichting. De
volgende toelichting is aangeleverd door WenR:
De in LHM 3.4 nog gebezigde rekenwijze ‘zonder WOFOST’ is een
meervoudige gewasfactormethode in combinatie met Makkink, die
beschreven is in Van Walsum en Supit (2012). De aanduiding ‘meervoudig’
duidt op de drie onderscheiden deeltermen interceptie, transpiratie en
bodemverdamping. Niettegenstaande de aanduiding ‘zonder WOFOST’, wordt
de kern van deze NHI-gewasfactormethode gevormd door de koppeling van
het gewasgroeimodel WOFOST aan het model SWAP/MetaSWAP. Voor
gebruik in de methode is de dynamische gewasmodellering vervangen door
langjarig-gemiddelde waarden van gewasgerelateerde parameters op de
kalenderdagen van een jaar, zoals de blad-bedekkingsgraad, de zogenaamde
Leaf Area Index (LAI). De methode is gekalibreerd op de enkelvoudige
gewasfactoren van Feddes (1987), door ervoor te zorgen dat de langjarig
gemiddelden van de verdampingstotalen van beide methoden aan elkaar
gelijk zijn. Om het verband met de gewasontwikkeling er zo goed mogelijk in
te krijgen, is daarbij een specialistische wiskundige techniek gebruikt,
Lineaire Programmering, met een ingebedde tussenstap die de
(gekalibreerde, niet-lineaire) relatie geeft tussen de LAI en de gewasfactor.
De in LHM 4.1 gebruikte methode met dynamische toepassing van WOFOST
in combinatie met Penman-Monteith (PM) is ontwikkeld samen met de SWAPgroep (Van Dam, pers. med.) en wordt ook toegepast in Waterwijzer
Landbouw. Deze methode maakt geen gebruik van een referentieverdamping; in plaats daarvan wordt Penman-Monteith “direct” toegepast
met gewasspecifieke weerstanden. Het voordeel van de nieuwe PM-directe
methode is dat de fysische basis beter is, ook wat betreft de verdeling over
de deeltermen in vergelijking met de oude PM-methode in SWAP. Ook deze
nieuwe PM-directe methode is gekalibreerd op langjarig gemiddelden
verkregen met de enkelvoudige gewasfactormethode van Feddes. De PMmethode laat zich beter kalibreren aan (nieuwe) metingen, zeker wanneer
overgegaan wordt op gebruik van uurwaarden van de meteorologische
gegevens. De rekenresultaten bewegen beter mee met het klimaat, en de
methode is dus meer klimaatrobuust. En een update van de
gewasfactormethode is een bewerkelijke en kostbare aangelegenheid, terwijl
het overnemen van een update van de parameters gebruikt in Waterwijzer
een formaliteit is.
Dat uit de huidige validatie blijkt dat voor gemiddelde jaren de resultaten van
‘zonder’ en ‘met’ WOFOST weinig verschillen betekent dat de
bovenbeschreven kalibraties technisch correct zijn uitgevoerd. Dat ook nog
voor de drogere jaren de overeenkomst tussen de methodes redelijk goed is,

51

mag gerust opmerkelijk genoemd worden, een meevaller en een ode aan
Makkink. Dat de oude en nieuwe methode redelijk goed overeenkomen
betekent dat bestaand beleid gebaseerd op de oude methode niet direct
wordt gedevalueerd. Het maakt het mogelijk om zonder veel omkijken de blik
naar voren te richten, met gebruik van dynamische gewasmodellering. Dat
heeft bovendien het voordeel dat de gewasproductie wordt gesimuleerd. Voor
toekomstverkenningen van regelbare drainage en subirrigatie en voor online
ondersteuning van het waterbeheer opent dat nieuwe perspectieven.
Samenvattend zijn er de volgende redenen voor de overstap:
•

meer klimaatrobuust door dynamische gewasmodellering, inclusief
gewasproductie;

•

betere fysische basis van Penman-Monteith, en dus betere
kalibreerbaarheid op metingen;

•

harmonisatie van NHI en Waterwijzer Landbouw;

•

reductie van kosten voor beheer en onderhoud; de stap om
gewasfactoren af te leiden vervalt.

Als nadeel mag worden genoemd de extra rekeninspanning. Maar de
verwachting is dat dit goed opgevangen kan worden door het aantal
rekenkernen te verhogen bij het parallel rekenen.
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