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beheer en onderhoud van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI).
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1 Inleiding
1.1

Achtergrond
In 2015 wordt een nieuwe samenwerkingsovereenkomst NHI afgesloten voor de ontwikkeling,
het beheer en onderhoud van het instrumentarium. In de samenwerkingsovereenkomst
worden voor de komende jaren afspraken vastgelegd voor het uitwerken van de volgende
gezamenlijke ambities:
-

-

-

in 2018 de beschikking te hebben over één consistente, samenhangende,
gemeenschappelijke hydrologische toolbox. De toolbox dient te bestaan uit
instrumenten waarmee in combinatie, op elk gewenst schaalniveau, nationaal en
regionaal, voor heel Nederland hydrologische modellen gemaakt kunnen worden
afhankelijk van de gewenste toepassing;
een dynamische koppeling tussen verschillende hydrologische deelgebieden, te
weten grondwater, oppervlakte water, bodem-plant-atmosfeer en waterverdeling, te
hebben;
via een open source omgeving verkenningen, beleidsvoorbereiding en operationeel
beheer uit te voeren;
de dynamische koppeling te verzorgen met een gemeenschappelijk instrumentarium
voor de oppervlakte waterkwaliteit en ecologie;
te voorzien in gezamenlijk databeheer met consistente en afgestemde
uitgangspunten ten behoeve van de hydrologische berekeningen;
een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de ontwikkeling en het beheer en
onderhoud van het NHI vast te leggen.

Het NHI heeft sinds 2015 een nieuwe betekenis en staat nu voor Nederlands Hydrologisch
Instrumentarium. Het instrumentarium bestaat uit modelcodes, modeldata en tools om
toepassingen af te leiden. De landelijke hydrologische toepassing wordt in het vervolg LHM
genoemd, wat staat voor Landelijk Hydrologisch Model.
Met het programmateam NHI, vertegenwoordigd door Rijkswaterstaat Water Verkeer en
Leefomgeving, is afgesproken op 1 oktober 2015 een nieuwe versie van het LHM op te
leveren. De eerste versie van het LHM volgt de naamgeving van het NHI in het verleden. De
versie uit 2014 was NHI versie 3.02. Door de significante wijzigingen in de nieuwe versie op
het gebied van de modellering van chloride, wordt de nieuwe versie van de landelijke
toepassing niet LHM 3.0.3, maar LHM 3.1.0 genoemd. In onderstaande tabel wordt een
samenvatting gegeven van de wijzigingen in LHM 3.1.0.
Tabel 1.1 Overzicht van de wijzigingen in LHM 3.1.0 t.o.v. NHI versie 3.02.

iMODFLOW
MetaSWAP
MOZART
DM
TRANSOL
MOCDENS3D
Nabewerkingsprogrammatuur LHM
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Wijzigingen in
invoerfiles
+
+
+
+
+
-

Wijzigingen in
modelcode
+
+
+
+
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1.2

Leeswijzer
Dit rapport beschrijft de wijzigingen die in LHM 3.1.0 zijn doorgevoerd t.o.v. NHI 3.02,
inclusief de wijziging van de toetsingsresultaten. In hoofdstuk 2 wordt de ontwikkeling op het
gebied van chloride beschreven. Daarbij wordt eerst ingegaan op de concepten die in de
modellen worden gebruikt en vervolgens de resultaten van de uitgevoerde werkzaamheden
beschreven. Hoofdstuk 3 beschrijft de wijzigingen van data van het LHM, die in het kader van
het beheer en onderhoud zijn uitgevoerd. Hoofdstuk 4 beschrijft de wijzigingen van de
software. Het resultaat van de som van de afzonderlijke wijzigingen die in hoofdstuk 2, 3 en 4
zijn beschreven wordt gegeven in hoofdstuk 5. In dit hoofdstuk worden de resultaten van
LHM 3.1.0 vergeleken met NHI 3.02 voor een aantal karakteristieke parameters die
standaard worden getoetst bij de oplevering van een release. In hoofdstuk 6 worden overige
beheer en onderhoudswerkzaamheden voor NHI beschreven die ook zijn uitgevoerd, maar
niet direct onderdeel maken van de nieuwe release. De rapportage eindigt met conclusies en
aanbevelingen voor een volgende LHM versie.

2
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2 Ontwikkelingen modellering zout
2.1

Inleiding
In februari 2014 heeft de wetenschappelijke klankbordgroep NHI een aantal aanbevelingen
gedaan voor verbetering van het LHM (zie website NHI, release versie 3.0.2). Als eerste werd
aanbevolen om de onjuiste initialisatie van de zoutmodellering te corrigeren en de werking
van de zoutmodellering NHI nader te verifiëren. In 2014 is een vervolg gegeven aan de
zoutanalyses in 2013 en uitgezocht hoe modellering van het zout kon worden verbeterd. Dit is
gerapporteerd door De Louw et al (2014). In 2014 was niet voldoende budget beschikbaar
om de verbeteringen te implementeren in de release NHI 3.02. In juni 2015 is door het
programmateam NHI opdracht gegeven om de eerste aanbeveling van de wetenschappelijke
klankbordgroep uit 2014 te verwerken in de release van 2015.
In dit hoofdstuk wordt de verbetering van de modellering van zout in het LHM afzonderlijk
beschreven, conform de eerst genoemde aanbeveling van de wetenschappelijke
klankbordgroep NHI in 2015 en conform de eerstgenoemde aanbeveling van De Louw et al,
2014. Concreet gaat het om correcte implementatie van TRANSOL, het deelmodel waarmee
beweging van het zout in het topsysteem wordt gesimuleerd. De beschreven werkzaamheden
richten zich op de implementatie in LHM, maar het deelmodel, de ontwikkelde software en de
methode kunnen ook worden toegepast in regionale modellen.
Van de werkzaamheden wordt verwacht dat zij bijdragen aan het verbeteren van de
dynamiek van de zoutbelasting en de zoutconcentratie van het oppervlaktewater. Het gaat
daarbij om de dynamische berging van het zout in het bodemprofiel, dat afkomstig is uit het
diffuse kwelwater. In deze fase gaat het om correcte inbedding van TRANSOL; er is geen
aandacht besteed aan bijvoorbeeld de verbetering van de zoutconcentratie in de wortelzone
en verbetering van de dikte van de regenwaterlens in kwelgebieden. Evenmin is aandacht
besteed aan verbetering van de simulatie van zout via wellen, dat direct (zonder berging) in
de sloot terecht komt. Hiervoor wordt verwezen naar de overige aanbevelingen en
opmerkingen in eerdere rapportages van het NHI (o.a. De Louw et al, 2014 en rapportages bij
NHI versie 2.2 en 3.0, zie www.nhi.nu).
In paragraaf 2.2 wordt eerst ingegaan op de concepten die worden toegepast in TRANSOL.
Paragraaf 2.3 geeft een overzicht van de doorgevoerde wijzigingen; in paragraaf 2.4 worden
de resultaten van de verbeterde implementatie van TRANSOL beschreven. In paragraaf 2.5
volgen de conclusies en in paragraaf 2.6 de aanbevelingen voor vervolgactiviteiten,
aansluitend bij de aanbevelingen door De Louw et al, 2014.

2.2

Concepten in TRANSOL: beschrijving van de simulatie van het zoutfront
TRANSOL (Kroes en Rijtema, 1996) is een eenvoudig verticaal stoftransport model dat het
zout uit diffuse kwel tijdelijk bergt, transporteert met de waterstroming en weer afgeeft aan het
oppervlaktewatermodel. TRANSOL is een eendimensionaal model gebaseerd op een
mengvatenmethode waarbij de interactie met de omgeving via het drainage- en
infiltratieproces wordt gesimuleerd via een geschematiseerde voorstelling van het verloop van
stroombanen (Figuur 2.1). TRANSOL is ontwikkeld voor toepassing in regionale studies:


Door alleen de vergelijkingen voor stoftransport op te lossen kan dit model worden
gebruikt in combinatie met verschillende hydrologische modellen.
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De stroming van water wordt pseudo-2dimensionaal benaderd via een vereenvoudigde
bodemkolom waarbij aan de zijranden een lekterm wordt opgelegd.
De bodemkolom wordt onderverdeeld in modellagen waarvan de dikte de (numerieke)
dispersie bepaalt.
Het stoftransport wordt beschreven in de gekoppelde onverzadigde en verzadigde zones.
het stoftransport naar verschillende ontwateringssystemen (met andere paden en
verblijftijden) wordt gesimuleerd.
Het model kan worden gebruikt om het transport van verschillende stoffen te simuleren
en wordt uitgebreid om dit in de toekomst ook tegelijktijdig voor verschillende stoffen te
kunnen.
Omdat de transportvergelijkingen worden opgelost via een mix van analytische en
numerieke methoden rekent het erg snel en is het rekenschema altijd stabiel.

Figuur 2.1 Het concept van TRANSOL: een verticale bodemkolom met horizontale ontwatering.

De verticale bodemkolom
De waterflux aan het maaiveld (de bovenkant van de bodemkolom) is gelijk aan de neerslag
minus de evapotranspiratie (totale verdamping; kale grond, plassen en gewas inclusief
interceptie) en minus (een deel van) de oppervlakkige afstroming. De resulterende fluxen
over de zijranden van de bodemkolom zijn de resultante van de infiltratie- en
ontwateringsfluxen naar de diverse watersystemen in de rekeneenheid. De flux die aan de
onderkant de bodemkolom in- of uitstroomt is de som van de opgelegde kwelflux en de
wegzijgingsflux uit de onderste laag van de bodemkolom.
In gebieden met afvoer van water naar ontwateringsmiddelen wordt de verblijftijd van het
water sterk beïnvloed door de combinatie van bodemeigenschappen en de grootte en diepte
van de ontwateringssystemen. Voor non-reactieve stoffen als zout beïnvloedt dit de
dynamiek in de ontwateringsconcentraties. Voor reactieve stoffen komt daar nog de
beïnvloeding van de processen bij. Het stoftransport naar de ontwateringssystemen
beïnvloedt de flux over de onderrand naar/van het grondwater. Het is daarom noodzakelijk de
ontwatering in de modellen mee te nemen.

4
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Van kolom naar rekeneenheid
Cruciaal in het concept is de opschaling van de ééndimensionale bodemkolom naar een
rekeneenheid (een oppervlak) in een regionaal model. Deze opschaling is gebaseerd op een
geschematiseerde voorstelling van het verloop van stroombanen, waarbij verschillende
vereenvoudigende aannames zijn gedaan. De module DIVDRA (“DIVide DRAinage”, zie
bijlage B) berekent de ontwateringsfluxen op basis van een uitsplitsing in
ontwateringssystemen met verschillende diepten en afstanden van drainagemiddelen. Daarbij
worden fracties van de drainage- en infiltratiefluxen toegekend aan de modellagen beneden
de grondwaterstand, tot de zogenaamde indringingsdiepte. Op deze manier wordt een
ruimtelijk gemiddelde van de flux-uittreding per rekeneenheid verkregen. Bekend is dat de
rekenuitkomsten in de vorm van zoutbelastingen zeer gevoelig zijn voor de manier waarop
DIVDRA de fluxen verdeelt. De rekenwijze waarbij de drainagefluxen over de modellagen van
het kolom-model worden verdeeld is bepalend voor de uitkomsten en moet worden
geverifieerd en gevalideerd.
Processen
TRANSOL beschrijft naast het stoftransport ook de vastleggings-, omzettings- en
verdwijnprocessen. De belangrijkste processen die worden gesimuleerd zijn: productie,
conversie, oplossen/neerslaan, sorptie (zowel lineair als niet-lineair) en de gewasopname. De
opzet van TRANSOL lijkt sterk op die van het complexere ANIMO dat het transport en de
kringlopen van organische stof en nutriënten integraal beschrijft. De pseudo 2-dimensionale
benadering via kolommen met zijwaartse ontwateringsfluxen kan worden toegepast voor
percelen en grotere gebieden met weinig variatie in eigenschappen.
Verificatie en validatie TRANSOL
De stabiliteit van het numerieke schema is beschreven in Groenendijk & Kroes (1997).
TRANSOL is geverifieerd aan analytische oplossingen (Kroes en Rijtema 1996) en is
toegepast in projecten waarin de uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar het
oppervlaktewater werd onderzocht (Van Aartrijk et al, 1997). De meetgegevens van
Vredepeel (Van den Bosch en Boesten 1994) zijn gebruikt voor een modelevaluatie en een
onzekerheidsanalyse waarbij de rekenresultaten ook vergeleken zijn met de resultaten van
het complexere model PESTLA (Kroes en Rijtema 1996). Daarbij is gebleken dat de
resultaten van de modellen sterk vergelijkbaar zijn en is geconcludeerd dat de modellen
complementair zijn waarbij PESTLA meer geschikt is voor de onderbouwing van het
toelatingsbeleid en TRANSOL meer geschikt is voor de data- en rekenintensieve regionale
toepassingen.
De technische realisatie en een eerste vorm van verificatie van DIVDRA zijn uitgevoerd door
de resultaten van MetaSWAP-DIVDRA te vergelijken met de resultaten van SWAP-DIVDRA:
de met beide modelcombinaties berekende fluxen bleken nagenoeg identiek zijn. Verificatie
van het opschalingsconcept van TRANSOL met behulp van een 2D numeriek model is
geïdentificeerd als noodzakelijke volgende stap. Validatie aan veldmetingen is een logische
volgende stap.
Geschiktheid voor simulatie van het zoutfront
Het simuleren van het zoutfront met MetaSWAP-TRANSOL is in het kader van het NHI
geverifieerd (De Louw et al. 2014) door vergelijken met de resultaten van het - via de
convectie-dispersie vergelijking berekende - stoftransport met SWAP (Kroes et al., 2008).
Ook is in deze studie kwalitatief een globale vergelijking gemaakt van de (niet gekalibreerde)
resultaten van TRANSOL met veldmetingen op een landbouwperceel te Kerkwerve, Zeeland.
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Hoewel de gemodelleerde situatie niet dezelfde is als de veldsituatie waar de metingen
vandaan komen, lijken de gesimuleerde processen op die van de waarnemingen. Pas
wanneer de absolute zoutbelasting en de dynamiek binnen redelijke foutenmarges kunnen
worden voorspeld, heeft het zin de data aan te passen en een analyse van het zout voor het
LHM en/of regionale studies uit te voeren. Op basis van deze globale vergelijking zijn daarom
de benodigde vervolgstappen geformuleerd (De Louw et al. 2014) die nodig zijn om het NHIinstrumentarium op orde te brengen om watersysteemanalyses voor landelijke en regionale
toepassingen te kunnen uitvoeren.

2.3
2.3.1

Verbeterde implementatie van TRANSOL in het LHM
Overzicht van de wijzigingen
In de vorige versie van het LHM (NHI 3.02) was de zoutbelasting naar het oppervlaktewater
ruim twee keer zo hoog als wat er via kwel het bodemprofiel in kwam. Dit werd veroorzaakt
doordat werd gerekend met een eerste werkend prototype in het LHM. Een technische
verificatie en inhoudelijke controle en toetsing waren nog niet uitgevoerd. Uit de
analyseresultaten van NHI 3.01 bleek bijvoorbeeld dat de meegeleverde (“dummy”)
parameters en initialisatie onvoldoende waren toegesneden op de specifieke eigenschappen
van de ondergrond. De initialisatie van TRANSOL was nog niet in evenwicht met de aanvoer
en afvoer van zout; er was teveel zout in het bodemprofiel geborgen. Dit had als gevolg dat er
teveel zout vanuit de berging richting het oppervlaktewater werd getransporteerd. Op basis
van de resultaten van de integrale analyse zout en de aanbevelingen van de
wetenschappelijke klankbordgroep NHI zijn aanpassingen en verbeteringen doorgevoerd in
de ontwikkelversie van NHI (De Louw et al. 2014). Deze aanpassingen en verbeteringen
worden nu opgenomen in de nieuwe release LHM 3.1.0, als eerste stap voor de verbetering
van de modellering van zout.
De inbedding van TRANSOL is verbeterd door de volgende stappen:
1. Aanpassing van de dikte van het bodemprofiel in TRANSOL.
2. Toepassing van de nieuwe MetaSWAP database met een fijnere laagindeling (laagjes
van 5 cm in de eerste meters).
3. De boekhouding van de MODFLOW rivier en drainage systemen is doorgegeven aan
DivDra.
4. Als startpunt voor de berekening is een betere initiële schatting van het zoet/zout vlak
genomen.
5. Een langere berekeningsperiode van 77 jaar is gebruikt (inspeelperiode van 66 jaar).
6. Uitbreiden en verbeteren van het uitvoeren van de rekenresultaten, inclusief
aanpassingen in TRANSOL.
Hieronder volgt een toelichting op de stappen. In paragraaf 2.4 worden de resultaten van
deze stappen geanalyseerd voor LHM 3.1.0.

2.3.2

Toelichting op de wijzigingen
Ad 1. Aanpassing van de dikte van het bodemprofiel in TRANSOL
De aangehouden dikte van het profiel bepaalt in het model de maximale diepte tot waar de
stroomlijnen van de lokale drainage stroming kunnen doordringen. In NHI 3.0 was aan deze
dikte een onrealistische waarde van 100 m toegekend; een dummy waarde die alleen hoorde
6
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bij het testen van een prototype. In LHM 3.1.0 is de dikte van het profiel beter in
overeenstemming gebracht met de werkelijkheid.
Voor zout is met name de diepte van het profiel in de gebieden met zoute kwel van belang, in
holoceen Nederland. Deze diepte is gelijk gesteld aan de dikte van de deklaag, waarbij een
minimale diepte van 1.5 m is aangehouden. Voor eventuele andere toepassingen dan zout is
de kaart niet alleen beperkt tot gebieden met west- en noord Nederland, maar landsdekkend
gemaakt. Daarvoor is gebruik gemaakt van het programma NHI2WQ. Dit programma wordt
ook toegepast in het afleiden van schematisatie ten behoeve van de waterkwaliteit (Janssen
et al, 2015) en bevat een aantal rekenregels, waarbij rekening wordt gehouden met de diepte
van drainagesystemen en het grondwaterregime. De informatie over dieptes en afstanden
van de vijf drainagesystemen zijn afkomstig van de bestanden die ook aan de MODFLOW
drainageparameters ten grondslag liggen. Voor het Pleistocene deel van Nederland is de
diktekaart voor TRANSOL op maximaal 13 meter gesteld, om zinloos rekenwerk te
voorkomen.
De gehanteerde dieptekaart in LHM 3.1.0 is weergegeven in figuur 2.2. De kaart is een stuk
realistischer dan de gehanteerde dummy waarde in NHI 3.0. De kaart is niet
geperfectioneerd, bijvoorbeeld is er geen rekening gehouden met de overgang tussen
gerijpte en ongerijpte klei. De gehanteerde dieptekaart wordt echter voldoende realistisch
geacht om de eerste verbeterslag in TRANSOL uit te voeren.

Figuur 2.2 Verbeterde diepte van de onderkant van de doorstroomde laag (m) in TRANSOL

Ad 2. Toepassing van de nieuwe MetaSWAP database met een fijnere laagindeling
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Voor MetaSWAP is een nieuwe database (LHM2015_v01) gegenereerd met een verfijnde
laagindeling. Deze verfijning van compartimenten in de data base geeft een meer
nauwkeurige simulatie van de vochtprofielen en maakt het mogelijk om met een verfijndere
compartiment-indeling te rekenen bij de zoutsimulatie. Bovendien kunnen hierdoor in de
toekomst makkelijker aangepaste bodemprofielen worden toegevoegd, bijvoorbeeld nieuwe
bodemfysische eenheden of dunne lagen met hoge weerstand. In de database is ook
wijziging van de hysteresefactor doorgevoerd. Dit is toegelicht in paragraaf 3.3.
Voor het aanmaken van de database zijn eerst stationaire profielen met een
compartimentdikte van 1 cm doorgerekend met SWAP, zodat onverzadigde doorlatendheden
nauwkeurig kunnen worden gemiddeld. Vervolgens is de database gecomprimeerd door de
profielen in te lezen en weer weg te schrijven met een laagindeling van 5 cm tot een diepte
van 5 m onder maaiveld. Voor de eerste 15 cm zijn fijnere laagjes van 1 cm gehanteerd, om
rekening te houden met bodemovergangen in BOFEK 2012 op een diepte van 6, 8 en 12 cm
onder maaiveld.
De procedure voor het maken van de database is gedocumenteerd in een update (appendix)
van de gebruikershandleiding van SIMGRO, voor meer informatie wordt verwezen naar
implementation proposal 40 van de SIMGRO documentatie:
ftp://ftp.wur.nl/simgro/doc/Change_log/Implementation_proposals/Implementation_proposal_0
40.docx.
Bovenstaande verfijning zou normaliter leiden tot een grotere database en tot grotere
rekentijden. Om dit effect te verminderen, is een tool ontwikkeld (PreMetaSWAP_agg) voor
het aggregeren van informatie in de database, zonder dat de simulatieresultaten van
MetaSWAP worden beïnvloed. Hierdoor is de database beperkt in omvang en blijft het effect
op het werkgeheugen beperkt.
Voor het kunnen implementeren van de nieuwe database van MetaSWAP zijn de volgende
aanpassingen verricht:
-

wijziging van de file comp_post.csv in verband met de gewijzigde compartimentdiktes
wijziging van de parameter files van TRANSOL, solute_params.inp,
solute_param_ranges.inp, writecontrol.inp;

De nieuwe database voor MetaSWAP is toegepast voor de berekening met TRANSOL,
waarbij (afgezien van de eerste 15 cm met laagjes van 1 cm) lagen van 5 cm zijn gebruikt in
de eerste meters.
Ad 3. Doorgeven van informatie over MODFLOW rivier en drainage systemen aan DivDra
In MODFLOW werd tot op heden niet standaard alle info over drain- en riverpackages
weggeschreven. In de online componentenkoppeling is er voor gezorgd dat tijdens de run
door MODFLOW op dagbasis wordt doorgegeven aan DivDra (/PostMetaSWAP) welke
drainagesystemen op welk moment actief zijn en in welke mate (flux). Concreet gaat het om
de klasse van de bijbehorende drainagemiddelen (primair t/m quintair), de bijbehorende
dieptes, drainafstanden en fluxen op dagbasis. Deze informatie wordt vervolgens door DivDra
gebruikt om de stroming naar de verschillende ontwateringsmiddelen te kunnen simuleren
vanuit de compartimenten van het TRANSOL rekenprofiel. Ook wordt het
oppervlaktewaterpeil van MOZART meegegeven aan DivDra, om goed te simuleren dat het
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water in infiltraties horizontaal en/of omlaag het profiel instroomt. Hiervoor is de meest
actuele versie van de DivDra module overgenomen van de nieuwste SWAP-versie.
In TRANSOL worden de aangereikte fluxen op dagbasis verwerkt met het programma
DivDra, die de drainagefluxen verdeelt over de compartimenten van de TRANSOL kolom. De
werking van DivDra is beschreven door Groenendijk (2015) en opgenomen in bijlage B.
De TRANSOL kolom heeft een diepte die per eenheid is gespecificeerd (in het bestand
“dqsat_svat.inp”, aangemaakt met de preprocessing tool NHI2WQ). De fluxen worden over
een decade geaccumuleerd, en vervolgens op decadebasis gebruikt door TRANSOL. De
benodigde aanpassing in de nabewerkingsprogrammatuur is beschreven in implementation
proposal 42 van de SIMGRO documentatie:
ftp://ftp.wur.nl/simgro/doc/Change_log/Implementation_proposals/Implementation_proposal_0
42.docx.

Ad 4. Verbetering van het initiële grensvlak tussen regenwater en kwelwater
Als startpunt van de berekening is een betere initiële schatting van het zoet/zout grensvlak
genomen. Op basis van resultaten van het onderzoek naar regenwaterlenzen in zoute
kwelgebieden (De Louw, 2013), is het initiële grensvlak voor alle modelcellen gelegd op het
diepste drainage-niveau(zie figuur 2.3).

Figuur 2.3 Startbestand voor verbetering van de diepte van het grensvlak (resultaat verbeterstap 4). In stap 5
wordt dit bestand verder aangepast voor het aanmaken van invoer van LHM. Op de witte plekken heeft het
grondwaterzoutgehalte in het model de waarde nul).
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Ad 5. Een langere inspeelperiode is gebruikt.
Voor de berekening zijn 7 opeenvolgende initialisatie-runs van 11 jaar (1996-2006)
uitgevoerd (in totaal 77 jaar) waarbij de eindconcentraties als startconcentraties voor de
volgende jaren dienen, om te komen tot een initieel grensvlak dat in evenwicht is met zijn
omgeving. De tussenresultaten en het eindresultaat van deze stap worden beschreven in
paragraaf 2.4.1.
Ad 6. Uitbreiden en verbeteren van het uitvoeren van de rekenresultaten, inclusief
aanpassingen in TRANSOL.
Door de hiervoor beschreven stappen wordt meer gedetailleerde uitvoer van
toestandsvariabelen weggeschreven (bijv. zoutvracht per drainagesysteem, diepte en
spreiding van het zoutfront en alle gebiedsdekkende uitvoer). Tegelijkertijd is er de behoefte
om ook snel gebiedsdekkende kaarten te kunnen genereren. Daarom is besloten tot het
hanteren van een efficiënter uitvoerformaat, namelijk het IDF formaat. Hierdoor is aanzienlijk
minder opslagruimte nodig, in vergelijking tot de oorspronkelijke ASCII files.
De code van TRANSOL is aangepast om TRANSOL in te bedden in de NHI software en
implementatie van de nieuwe MetaSWAP database mogelijk te maken. Het betreft dus geen
aanpassing van de concepten die in de kern van de code zijn beschreven. In TRANSOL zijn
de volgende aanpassingen verricht:
-

-

-

2.4
2.4.1

wijziging ten behoeve van het genereren van uitvoerfiles in IDF files, zodat op
efficiënte wijze gebiedsdekkende files kunnen worden geproduceerd. Dit kon namelijk
niet goed met de oorspronkelijke ASCII files.
wijzigingen om (aanvullend) CSV files te kunnen produceren met gedetailleerde
informatie over aandachtslocaties.
wijzigingen in de code om te synchroniseren met andere projecten, met name
aansluiting bij de ontwikkeling van de versie van PostMetaSWAP die in het project
waterkwaliteit (Janssen et al, 2015) wordt toegepast. Het betreft voornamelijk het
kunnen rekenen met ingekorte profielen.
wijzigingen om te kunnen rekenen met een selectie van de TRANSOL-kolommen van
het NHI-model.

Resultaten van verbeterde implementatie van TRANSOL
Verlenging van de inspeelperiode
Zoals hiervoor is beschreven, zijn 7 initialisatieruns uitgevoerd om een goede initiële conditie
te krijgen voor LHM 3.1.0. Figuur 2.4 laat de diepte van het grensvlak regenwater-kwelwater
zien voor een zout kwelgebied (Polder de Noordplas) en een infiltratiegebied (veenweide)
voor de eerste en zevende initialisatierun. In de figuur is te zien dat voor het kwelgebied na 5
jaar het grensvlak al in evenwicht is (op ongeveer 2 meter beneden maaiveld). Het grensvlak
verandert daarna alleen nog maar als gevolg van de jaarlijkse dynamiek van de
grondwateraanvulling. Voor het infiltratiegebied is na één run duidelijk nog geen evenwicht en
het grensvlak komt steeds dieper te liggen. Het bodemprofiel wordt vanuit de initiële
zoutverdeling (grensvlak op drainageniveau) steeds zoeter en dat is ook wat je verwacht voor
een permanent infiltratiegebied. Dit bodemprofiel heeft een dikte van 11 meter en in de figuur
is te zien dat voor de zesde run het grensvlak het bodemprofiel heeft verlaten. Er stroomt dan
alleen zoet grondwater naar de ontwateringsmiddelen en de zoutbelasting is dan nul.
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Figuur 2.4 De ontwikkeling in de tijd van de diepte van het grensvlak tussen regenwater en kwelwater voor

een kwelgebied (Noordplas) en infiltratiegebied (veenweide) voor initialisatie-runs 1 en 7.

Figuur 2.5 De ontwikkeling in de tijd van de diepte van het grensvlak tussen regenwater en kwelwater voor
verschillende initialisatieruns.

Figuur 2.5 laat de ruimtelijke variatie van de initialisatie van het grensvlak tussen regen- en
kwelwater zien. Het verschil tussen 2 en 11 jaar initialisatie is het grootst. In de permanente
infiltratiegebieden met grote neerwaartse fluxen, zoals de duinen, Veluwe en de Utrechtse
Heuvelrug ligt het grensvlak al na de eerste run beneden de 10 meter (en het bodemprofiel).
Voor de permanente kwelgebieden met hoge kwelfluxen zoals de diepe droogmakerijen is het
grensvlak ook al binnen één initialisatierun in evenwicht en wordt het grensvlak binnen 2 tot 4
meter beneden maaiveld aangetroffen. De initialisatie voor gebieden met lage verticale fluxen
duurt langer en met name voor de gebieden met afwisselend kwel en infiltratie wordt het
evenwicht pas veel later, zelfs na 77 jaar, nog niet helemaal bereikt. Figuur 2.6 laat de
gebieden zien waarvoor het grensvlak tussen de zesde en zevende initialisatierun nog meer
dan 25 cm verplaatst.

Veranderingsrapportage LHM 3.1.0

11

1220076-000-BGS-0006, 30 november 2015, definitief

Figuur 2.6 Verschil in diepte van het regen-kwel grensvlak tussen initialisatie-run 6 en 7 (blauw < 0.25 m, rood >
0.25 m).

Figuur 2.7 beschrijft de bergingsverandering in zout in de bodem (totaal), uitgedrukt als
percentage van de totale input van zout via kwel. Na één initialisatierun komt nog steeds
meer dan de helft van de zoutbelasting uit de berging en na 7 initialisatieruns (77 jaar) is dit
afgenomen tot 1.5 %. Dat geeft aan dat aanvoer en afvoer van zout bijna in evenwicht zijn. Er
is nog wel een verschil zichtbaar tussen initialisatie-run 6 en 7. Dit wijst er op dat nog niet
overal evenwicht is (dit zijn de rode gebieden in figuur 2.6), maar de effecten hiervan op de
zoutbelasting van het oppervlaktewater worden op LSW-niveau klein geacht. Voor een
volgende versie van het LHM kan eventueel worden overwogen om nog een aantal extra
initialisatie-runs uit te voeren om de kwaliteit van de berekeningen verder te verbeteren.

Figuur 2.7 De bergingsverandering van zout per initialisatie-run, uitgedrukt als percentage van de totale input van
zout via kwel (voor run 4 en 5 zijn geen gegevens opgeslagen).

2.4.2

Totale zoutbalans
De verbeterde initialisatie heeft geleid tot een verbetering van de zoutbelasting van het
oppervlaktewater ten opzichte van NHI 3.02. Tabel 2.1 laat zien dat voor LHM 3.1.0 de totale
zoutbelasting vanuit de diffuse kwel ten opzichte van de oude run is gehalveerd. De totale
zoutbelasting van de nieuwe run komt ook goed over een met de testrun (De Louw et al.,
2014), waarbij geen berging is meegenomen (directe belasting). Dit is conform de
verwachting, omdat de bergingsverandering op jaarbasis ongeveer nul zou moeten zijn (IN =
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OUT). Het is echter duidelijk dat het niet meenemen van berging leidt tot een onrealistische
dynamiek van de zoutconcentratie van het oppervlaktewater. In LHM 3.1.0 wordt deze
berging nu goed meegenomen en wordt een veel realistischere dynamiek berekend (zie de
volgende paragraaf).
Tabel 2.1 De totale zoutbalans (gehele NHI-gebied, berekend voor MOZART LSW’s) voor de periode oktober
1992 tot september 2003.
testrun
NHI 3.0.2 directe belasting
NHI 3.1.0
miljoen kg Cl
miljoen kg Cl
miljoen kg Cl
mozart-term
verklaring zoutbron
IN
IN
IN
PRECIP
neerslag
0
0
0
DRAINAGE_SH
vnml diffuse kwel
7103
3434
3448
DRAINAGE_DP
wellen
242
240
242
URBAN_RUNOFF
vanuit stedelijk gebied
0
0
0
UPSTREAM
van LSW stroomopwaarts
3144
1931
1938
FROM_DW
van District Water
500
316
255
TOTAL IN
10989
5921
5883

EVAPORATION
verdamping
INFILR_SH
infiltratie vanuit oppervlaktewater
TO DOWNSTREAM
naar LSW stroomafwaarts
TO_DW
naar District Water
TOTAL OUT

OUT
0
0
-3144
-7230
-10374

OUT
0
0
-1931
-3605
-5535

OUT
0
0
-1938
-3566
-5504

Ook figuur 2.8 laat een duidelijk verschil zien in totale zoutbelasting tussen de oude en
nieuwe run. De ruimtelijke patronen voor de nieuwe run worden als realistischer beoordeeld.
De nieuwe run laat namelijk voor west-Nederland grotere verschillen in zoutbelasting zien
tussen de diepe kwel polders met een hoge zoutbelasting (bijv. Wieringermeer, SchermerPurmer-Beemster complex, Haarlemmermeerpolder, Zuidplas-polder) en de omliggende
ondiepere (veelal veenweide) polders met een lage zoutbelasting.

Figuur 2.8 De totale zoutvracht naar de LSW’s voor het jaar okt 2002-sept 2003 voor NHI 3.02 (links) en LHM
3.1.0 (rechts).
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In tabel 2.2 is voor 6 diepe polders de totale zoutbelasting voor het jaar oktober 2002 t/m sept
2003 weergegeven. Voor de meeste polders laat de nieuwe NHI-berekening een lagere
zoutbelasting zien door een verbeterde initialisatie van TRANSOL, conform het landelijk
beeld. De Wieringermeerpolder laat juist een veel hogere zoutbelasting zien in de nieuwe
berekening. Dit wordt veroorzaakt door de verbetering van de zoutconcentratie aan de
onderkant van de deklaag die voor Noord-Nederland en deel van Friesland is uitgevoerd (zie
De Louw et al., 2014).
Tabel 2.2 Berekende totale zoutbelasting (in ton Cl/jaar) voor 6 polders met NHI 3.0.2 en NHI 3.1.0 voor de periode
okt 2002-sept 2003

Haarlemmermeerpolder
Noordplaspolder
MT-polder
Schermerboezem-noord
Waterland
Wieringermeerpolder

2.4.3

NHI 3.0.2

NHI 3.1.0

224721
4695
17401
269080
40820
231324

170169
4314
18292
234836
24834
389833

Dynamiek zoutconcentratie polderwater
In figuur 2.9 is voor een viertal polders de dynamiek van de Cl-concentratie weergegeven
voor de oude (NHI 3.02) en nieuwe run (LHM 3.1.0). De dalende trend in Cl-concentratie die
in de oude run te zien is als gevolg van het naleveren uit de te grote zoutberging, is in de
nieuwe run helemaal verdwenen. Daarnaast is de jaarlijkse dynamiek van de Cl-concentratie
realistischer waar het seizoenseffect (hogere Cl-concentratie in de zomer en lager in de
winter) veel duidelijker tot uiting komt (zie figuur 2.9).
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Figuur 2.9 De dynamiek van de Cl-concentratie (mg/l) voor enkele LWS’s voor de oude run (NHI 3.02, links) en de
nieuwe run (LHM 3.1.0, rechts) voor de periode 1998-2006 weergegeven in decaden (decade 1 komt
overeen met 1 januari 1998).

2.4.4

Vergelijking met metingen
In figuur 2.10 staan voor de Polder de Noordplas voor de korte periode van 1.5 jaar de
gemeten Cl-concentratie van het uitgemalen polderwater en de berekende Cl-concentratie
voor de betreffende LSW voor de oude en nieuwe run. De metingen (iedere 3-7 dagen) laten
naast een seizoensdynamiek (lagere gemiddelde Cl-concentratie in de winter dan in de
zomer), een grote dynamiek zien op kortere tijdschaal, binnen een seizoen. Deze sterke
dynamiek op korte tijdschaal is typisch voor diepe polders met een grote bijdrage van zoute
wellen aan de totale zoutbelasting (De Louw, 2013). Deze dynamiek wordt veroorzaakt door
de afwisseling van perioden met veel neerslag met grote perceelsafvoer richting het
oppervlaktewater en daardoor verdunning van de zoute wellen en droge perioden waarin het
relatieve aandeel van zoute wellen sterk toeneemt (De Louw, 2013).
In de figuur is te zien dat de nieuwe run een grotere dynamiek laat zien dan de oude run.
Echter, de dynamiek binnen de seizoenen wordt niet gehaald door de nieuwe run. Dit zou
veroorzaakt kunnen worden door een te kleine bijdrage van zoute wellen. Er wordt
aanbevolen om eerst de volgende geadviseerde stappen (De Louw et al., 2014) uit te voeren
om dit daarna tijdens een uitgebreide integrale analyse van het watersysteem met de focus
op zout verder in detail te analyseren (zie de aanbevelingen in paragraaf 2.6).
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Figuur 2.10 Voor een periode van 1.5 jaar de berekende Cl-concentratie voor LWS 160029 (Polder de Noordplas)
en gemeten Cl-concentratie van het afgevoerde polderwater uit de polder op basis van debietsproportionele
monstername (uit De Louw, 2013).

Figuur 2.11 Overzicht van de meetpunten (zwarte en blauwe punten) van de Cl-concentratie van het
oppervlaktewater voor een deel van het beheergebied van Schieland. Waar de periode van de meting
overeen komst met de periode van de LHM-berekening zijn de metingen aangegeven met blauwe punten.
De cijfers geven de meetpunten aan die zijn gebruikt voor de vergelijking met LHM-berekeningen (figuur
2.12).

Het Hoogheemraadschap van Schieland heeft zijn Cl-metingen van het oppervlaktewater
beschikbaar gesteld voor een vergelijking met de LHM-resultaten. In figuur 2.11 zijn de
locaties van de metingen weergegeven. Er zijn 5 LSW’s geselecteerd (zie figuur 2.11) om de
16
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metingen met de LHM-resultaten te vergelijken (zie figuur 2.12). Er worden metingen getoond
van het oppervlaktewater in de LSW. Voor sommige LSWs waren ook metingen bij het
gemaal beschikbaar waar polderwater wordt uitgemalen dat afkomstig is van een gebied dat
ongeveer overeenkomt met de LSW. Aangezien de LHM-resultaten de gemiddelde Clconcentratie weer van de gehele LSW weergeven, zou de meting bij het gemaal het meest
representatief moeten zijn voor de LSW. Daarom wordt aanbevolen om in een latere fase
voor alle LSW’s in het boezemsysteem een vergelijking te maken met Cl-metingen van het
uitgemalen polderwater als onderdeel van een uitgebreide integrale analyse van het
watersysteem.

Figuur 2.12 De berekende Cl-concentratie van het oppervlaktewater voor LSW 190021 en gemeten Cl-concentratie
voor oppervlaktewatermeetpunten mp 607 (bovenlinks) en mp 631 (bovenrechts), beide gelegen in LSW
190021 en voor het gemaal.

Figuur 2.12 laat zien dat de berekende Cl-concentratie voor LSW 190021 zeer nauwkeurig de
gemeten Cl-concentratie benadert, zowel qua dynamiek als de absolute Cl-concentraties. In
dezelfde LSW ligt meetpunt 631 waar veel hogere Cl-concentraties zijn gemeten dan de
berekening. Dit laat zien dat de ruimtelijke variatie van zoute kwel binnen een LSW groot kan
zijn; mogelijk ligt mp 631 in een sloot met veel zoute wellen. De gemeten Cl-concentraties bij
het gemaal zijn hoger dan de berekende Cl-concentraties.
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Figuur 2.13 De berekende Cl-concentratie van het oppervlaktewater voor LSW 190056 en gemeten Cl-

concentratie voor oppervlaktewatermeetpunten mp 806 gelegen in LSW 190056 (boven) en idem voor
LSW 190057 en inliggende meetpunten mp 804 en 810 (onder) en de metingen bij het gemaal.

Voor LSW 190057 (figuur 2.13, rechts) komen de berekende Cl-concentraties goed overeen
met de Cl-metingen voor de 2 inliggende meetpunten, voor zowel de dynamiek als de
absolute waarden. De berekende Cl-concentraties liggen tussen de gemeten waarden bij 2
gemalen. Voor LSW 190056 ligt de meting structureel hoger dan de berekening. Voor LSW
190022 (figuur 2.14) geldt mogelijk hetzelfde als voor Polder de Noordplas, namelijk dat de
bijdrage van de zoute wellen is onderschat in het model waardoor de hoge Cl-concentratie in
de zomer niet tot uiting komen. Voor LSW 190026 laat de meting meer dynamiek zien dan de
berekening.
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Figuur 2.14 De berekende Cl-concentratie van het oppervlaktewater voor LSW 190022 en gemeten Cl-concentratie
voor oppervlaktewatermeetpunt mp 614 gelegen in LSW 190022 en bij het gemaal (boven) en idem voor
LSW 190026 en inliggende oppervlaktewatermeetpunt mp 1215 (onder).

In tabel 2.3 staan de gemeten jaartotalen van drie diepe polders in het beheergebied van het
Hoogheemraadschap van Rijnland en de bijbehorende jaartotalen berekend door de oude en
de nieuwe versie van LHM. De perioden van metingen en berekening komen niet met elkaar
overeen maar het gemiddelde van de metingen is goed te gebruiken voor een orde grootte
vergelijking met de berekeningen. Voor de Haarlemmermeerpolder wordt een te grote
zoutbelasting met het model berekend terwijl voor de Middelburg en Tempel-polder een te
lage belasting wordt berekend. Voor Polder de Noordplas is het verschil tussen de metingen
en berekeningen klein.
De oorzaak voor de verschillen tussen deze metingen en de berekeningen is wellicht te
verklaren door foutieve modelinvoer voor de bijdrage van wellen of diffuse kwel (zowel flux
als zoutconcentratie) aan de zoutbelasting en dient nader te worden onderzocht in een
integrale zoutanalyse van het totale watersysteem.
Gemeten en berekende totale zoutbelasting voor drie diepe polder in het beheergebied van
Hoogheemraadschap van Rijnland

Tabel 2.3

Gemeten
Jaartotalen
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
gemiddeld
Periode okt 2002-sep 2003
Berekend met NHI 3.0.2
Berekend met NHI 3.1.0

2.4.5

Haarlemmermeerpolder
ton Cl/dag
58502
63813
72024

Middelburg- en
Tempelpolder
ton Cl/dag

Polder de
Noordplas
ton Cl/dag

65270
78511
59332
60972
65489

7251
8265
7345
6301
7290

16390
20061
17288
18603
18086

224721
170169

4695
4314

17401
18292

Overige resultaten
De implementatie van TRANSOL heeft geresulteerd in grotere rekentijden van het LHM. De
rekentijd voor een simulatieperiode van 11 jaar was 5,1 dag, en bedraagt nu 6.3 dagen.
De rekentijden kunnen in de toekomst wat worden gereduceerd, door bepaalde modelcellen
uit te sluiten voor de TRANSOL-berekening. Dit was beoogd als eerste stap in het proces,
maar is nog niet gedaan, omdat op deze wijze zuiverder in beeld wordt gebracht welke
modelcellen in de toekomst kunnen worden uitgesloten. Dit zijn de modelcellen waarvoor het
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grensvlak na de initialisatie-berekeningen beneden de deklaag komt te liggen (globaal
overeenkomend met de permanente infiltratiegebieden).
Het draaien van het model kost extra geheugenruimte. Netto heeft het model 12 Gb RAMgeheugen nodig, in vergelijking met ca. 9 Gb eerder. Echter, er moet rekening worden
gehouden met extra geheugenreservering, van circa 45 Gb totaal virtueel geheugen, maar
deze wordt in de praktijk voor het grootste deel niet gebruikt. De extra geheugenreservering
heeft te maken met reservering voor het mogelijk voorkomen van heel diepe profielen (max
100 m) in TRANSOL. Aangezien de drainagefluxen per knoop van het verticaal profiel
worden opgeslagen en de routine DIVDRA nu per tijdstap van het grondwater wordt geupdate (voorheen alleen per decade), kan er reservering van extra virtueel geheugen nodig
zijn. Doordat in de praktijk de profielen veel ondieper zijn dan de maximale diepte van 100 m
(nu ca. 6 m gemiddeld), wordt het grootste deel van de geheugenreservering in de praktijk
niet gebruikt.
De benodigde opslag capaciteit op disk is sterk beperkt, doordat de eerdere gebruikte ASCII
uitvoer van TRANSOL is vervangen door binaire IDF’s. Alleen voor speciale aandachtslocaties worden nog ASCII csv files aangemaakt.
2.5

Conclusie
De initialisatie van TRANSOL en de gerealiseerde koppeling met MODFLOW is verbeterd. Dit
resulteert in een berekende zoutbelasting, die beter overeenkomt met de verwachtingen en
als realistischer wordt beoordeeld. Ook de dynamiek van de Cl-concentratie van het
oppervlaktewater lijkt nu beter gesimuleerd. Dalende trends zoals te zien waren in de vorige
versie komen niet meer voor en de berekende seizoensdynamiek wordt als realistischer
beoordeeld.
Op basis van de resultaten wordt geconcludeerd dat de processen die de berging van zout uit
de diffuse kwel in het bodemprofiel bepalen realistisch worden gesimuleerd door TRANSOL.
Na enkele technische checks (o.a. DIVDRA-methode) en verbetering van de
invoerparameters is het modelinstrumentarium naar verwachting in staat de zoutbelasting en
zoutconcentratie van het oppervlaktewater adequaat te simuleren.
De verschillen die met de huidige LHM-versie worden gevonden tussen berekende en
gemeten Cl-concentraties en Cl-belasting maken duidelijk dat het LHM nog verder verbeterd
moet worden, conform de aanbevelingen in de Louw et al (2014).
De focus van de werkzaamheden lag op verbetering van de inbedding van TRANSOL in het
LHM, wat leidt tot verbetering van de dynamiek van de zoutbelasting en zoutconcentratie van
het oppervlaktewater (dynamische berging van het zout uit kwelwater in het bodemprofiel).
De aanpassingen hebben ook geleid tot toename van de rekentijden en meer benodigde
geheugenruimte.
De huidige versie kan nog niet worden ingezet voor het zoutgehalte in de wortelzone en/of
het inschatten van de dikte van de regenwaterlens in kwelgebieden.
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2.6

Aanbeveling
Er wordt aanbevolen om eerst de geadviseerde stappen (De Louw et al., 2014) uit te voeren
waarbij de verificatie van de DIVDRA-methode hoge prioriteit heeft.
Een uitgebreide integrale analyse van het watersysteem met de focus op zout is een
belangrijke volgende stap uit de aanbevelingen van De Louw et al., 2014 die met prioriteit zou
moeten worden opgevolgd. Dit betreft een analyse van zout in het totale watersysteem
waarbij één of twee boezemsystemen van een waterschap uitvoerig worden geanalyseerd en
vergeleken met verschillende typen metingen (dynamische water en zoutbalansen,
zoutconcentraties oppervlaktewater). Daarbij dient voldoende aandacht te worden gegeven
aan de bijdragen van wellen, zoutconcentraties diffuse kwel, kwel- en infiltratiefluxen,
inlaathoeveelheden,
beregeningshoeveelheden
en
de
logistiek
van
het
oppervlaktewatertransport (LSW- en DM-netwerk). Hiervoor is het gewenst meerdere
meetsets te verzamelen van data van zoutconcentraties en zoutbelasting bij de
waterschappen, om te kunnen vergelijken met de LHM-resultaten. Aanbevolen wordt om in
ieder geval voor een vijf- tot tiental sleutel-polders een complete water- en zoutbalans op te
stellen waarbij metingen met berekeningen worden vergeleken.
Bij toekomstige analyses van zout wordt aanbevolen om nog een aantal extra initialisatie-runs
uit te voeren om te komen tot een verder geoptimaliseerd initieel grensvlak.
Verder wordt aanbevolen om NHI-TRANSOL geschikt te maken voor het berekenen van
diktes van regenwaterlenzen in kwelgebieden en zoutconcentraties in de wortelzone. Eerdere
analyses (De Louw et al., 2014) hebben aangetoond dat met de concepten in TRANSOL de
dikte van regenwaterlenzen en de karakteristieken realistisch kunnen worden benaderd.
Hiervoor is het nodig dat de modelschematisaties, de opschaling (perceelsontwatering) en
het meenemen van de heterogeniteit van de ondiepe ondergrond (doorlatendheden) worden
aangescherpt in het model. Een bijkomend voordeel is dat dan de methodiek ook goed kan
worden gebruikt voor het voorspellen van kwel in de wortelzone ten behoeve van
kwelafhankelijke natuur in hoog Nederland.
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3 Onderhoud schematisatie
3.1

Inleiding
In het kader van het beheer en onderhoud van LHM is de schematisatie gewijzigd voor
diverse onderdelen. De meest in het oog springende wijzigingen betreft de opname van de
schematisatie van de ondergrond uit het Brabantmodel. Op basis van de aanbevelingen van
de wetenschappelijke klankbordgroep NHI (2014) is de schematisatie van de hysteresefactor
in de wortelzone hersteld, voor een conceptuele juiste berekening van de verdamping. Op
basis van de aanbeveling in NHI 3.02 is de beregening in glastuinbouw gecorrigeerd.
Daarnaast is recent een fout ontdekt in de onttrekkingsgegevens van het LHM. De overige
wijzigingen betreffen kleinere aanpassingen.
In de volgende paragraven zijn de aanpassingen beschreven en zijn de effecten van de
wijzigingen beoordeeld per deelmodel van het LHM.

3.2

Schematisatie van het verzadigd grondwater in MODFLOW

3.2.1

Invoer maaiveld
In NHI 3.02 is geconstateerd dat in de grensgebieden enkele pixels missen in het maaiveld.
Hierdoor werd er geen GxG berekend in deze gebieden. Ook waren de maaiveldbestanden
die gebruikt werden in het MODFLOW-lagenmodel en MetaSWAP niet exact aan elkaar
gelijk. De missende maaiveldwaarden zijn gecorrigeerd door deze op te vullen met het
REGIS maaiveld. Vervolgens is het maaiveld van MODFLOW-lagenmodel toegepast in
MetaSWAP.

3.2.2

Aanpassing ondergrond Brabant
In NHI 3.0 is een deel van de ondergrondschematisatie in Brabant van het Brabantmodel niet
meegenomen, terwijl dat wel was afgesproken met de regionale waterbeheerders. De
ondergrond van Brabant is daarom opnieuw geschematiseerd, in samenwerking met Royal
Haskoning DHV (in opdracht van de Brabantse waterbeheerders).
Het Brabantmodel heeft een resolutie van 250 meter en is gemaakt door RHKDHV in opdracht
van de Brabantse waterbeheerders. De schematisatie van waterlopen is grotendeels
overgenomen van het NHI. Voor de ondergrond is elke relevante Regis-laag gekarakteriseerd
door een modellaag, waarbij per REGIS laag één k-waarde is gebruikt. Daarnaast is veel
aandacht besteed aan de schematisatie van België. Daarbij is gebruikt gemaakt van gegevens
van de Belgen en is voor de ondergrond zo goed mogelijk aangesloten op de schematisatie in
Nederland. Bij de kalibratie van de ondergrond zijn de k-waarden geoptimaliseerd.

Als eerste stap is de ondergrond parameterisatie van het Brabantmodel (BM) “geprojecteerd”
op de 7 geschematiseerde lagen in het LHM. Hiervoor is het Brabantmodel omgezet naar een
schematisatie in 7 lagen, waarbij erop is gelet dat elke REGIS eenheid zich in één laag
bevindt. Als eerste analyse is vergeleken of het originele Brabantmodel vergelijkbare
grondwaterstanden berekent als het 7 laags Brabantmodel. Dit is het geval voor het
freatische pakket. Vervolgens zijn de berekeningsresultaten van het 7 laagse Brabantmodel
vergeleken met NHI 3.02 (zie figuur 3.1). Hiervoor zijn stationaire berekeningen uitgevoerd
met beide modellen, waarbij dezelfde grondwateraanvulling als randvoorwaarde is opgelegd.
Het valt op dat NHI 3.02 over het algemeen aanzienlijk lagere grondwaterstanden berekent
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dan het Brabantmodel, m.u.v. enkele randen van het model en de Peelrandbreuk (zie
daarvoor ook de volgende paragraaf).

Figuur 3.1 Verschil in grondwaterstanden in laag 1 van NHI 3.02 en het 7 laagse Brabantmodel, bij een stationaire
run met zelfde grondwateraanvullingen. In de blauwe gebieden heeft LHM hogere grondwaterstanden.

Vervolgens is de ondergrond voor de provincie Noord-Brabant en voor België overgenomen
van het 7 laagse Brabantmodel en geïmplementeerd in een ontwikkelversie van het LHM.
Deze ontwikkelversie is opnieuw stationair doorgerekend en opnieuw vergeleken met het
Brabantmodel (zie figuur 3.2).

Figuur 3.2 Verschil in grondwaterstanden in laag 1 van het LHM, gevoed met de ondergrondparametrisatie van het
Brabantmodel, en het Brabantmodel. In de blauwe gebieden heeft LHM hogere grondwaterstanden dan het
Brabantmodel.
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Ondanks implementatie van de ondergrond uit het Brabantmodel zijn nog steeds verschillen
waarneembaar, maar de verschillen tussen beide modellen zijn aanmerkelijk kleiner
geworden. Met name rond de Peelrandbreuk en een aantal winningen komen nog verschillen
groter dan 50 cm voor. In paragraaf 3.2.4. wordt nader ingegaan op de winningen in het LHM.
Hieronder is het afzonderlijk effect van het vervangen van de ondergrond uit het Brabant
model weergegeven voor het LHM (ontwikkelversie van het LHM). Het effect van de
veranderingen beperkt zicht tot de provincie Noord-Brabant. Opname van de ondergrond leidt
in het zandgebied meestal tot verhoging van de grondwaterstanden. Rond de Peelrandbreuk
en een aantal winningen kunnen de verschillen in de eerste modellaag oplopen tot meer dan
50 cm.

Figuur 3.3 Verandering in de stationair berekende grondwaterstand in laag 1 van het LHM, als gevolg van gebruik
van de ondergrond parameterisatie uit het 7-laags Brabantmodel.

Ook de verandering in de overige modellagen zijn geanalyseerd. Het effect van de wijziging
is het grootst in de eerste modellaag. Alleen in de modellagen 6 en 7 is duidelijk een effect
waarneembaar in de Slenk richting Limburg.
Voor verdere verklaring van de verschillen zijn de ondergrondschematisaties nog nader
geanalyseerd. Hierbij is vooral uitgezocht hoe de schematisatie van het 7-laags Brabant
model ter hoogte van de provinciegrens aansluit op de bestaande LHM schematisatie. Uit
deze analyse komt naar voren dat ter hoogte van de grens de verschillende schematisaties
vaak redelijk aansluiten. In een aantal gevallen ontstaat op de grens een sprong in kD en of C
waarde of verandert een reeds bestaande sprong (zie bijlage A). Met name voor de provincie
Limburg is betere aansluiting van data mogelijk. Aanbevolen wordt om uit te zoeken of het
gebruik van de data in het regionale model van Limburg (Ibrahym) hier tot verbetering leiden.
Daarnaast is er een klein verschil geconstateerd tussen de gerapporteerde ondergrond in de
opleveringsrapportage voor LHM 2.0 en de gebruikte schematisatie in NHI 3.02. Met deze
schematisatie is dit recht gezet.
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Op basis van de analyse is geconcludeerd dat de ondergrondschematisatie van het
Brabantmodel op de provinciegrenzen niet overal goed aansluit bij de schematisatie van de
ondergrond in het NHI 3.02 schematisatie. Echter, ook is geconcludeerd dat het belang van
het beter modelleren van de grondwaterstand in Noord-Brabant prevaleert boven de soms
minder consistente ondergrondschematisatie op de provincie grenzen. In overleg tussen
RHDHV en Deltares is daarom besloten de nieuwe schematisatie binnen de provincie
grenzen van Noord-Brabant en buiten de landsgrenzen over te nemen.
De conclusie is dat met de aangepaste schematisatie van de ondergrond uit het
Brabantmodel realistischere grondwaterstanden worden berekend in grote delen van NoordBrabant. Aanbevolen wordt om de overgang van de ondergrond op de modelgrenzen van
Noord-Brabant in volgende LHM versies te verbeteren.
3.2.3

Aanpassing Peelrandbreuk
De Peelrandbreuk in NHI 3.02 is aangebracht in modellaag 4 t/m 7. In LHM 3.1.0 is op basis
van de ervaringen met de regionale modellen (Ibrahym en het Brabantmodel) besloten de
breuk ook aan te brengen in modellaag 2 en 3. De breuk is gemodelleerd met een factor voor
het horizontale doorlaatvermogen. De factoren voor de parameterisatie van de Peelrandbreuk
zijn overgenomen uit het Brabantmodel (zie onderstaande tabel), aangezien een groot deel
van de ondergrondparameters ook uit dit model is overgenomen.
Tabel 3.1

Gebruikte factoren voor de parameterisatie van de peelrandbreuk

modellaag
2
3
4
5
6
7

LHM 3.1.0
Peelrandbreuk factor
0.1
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001

NHI 3.02
Peelrandbreuk factor
0.00001
0.00001
0.00001
0.00001

In de tabel betekent een factor van 0.1 bijvoorbeeld dat het doorlaatvermogen tussen 2
modelcellen, als gevolg van de breuk, 10 keer zo klein wordt. Nadeel van deze wijze van
modelleren is dat de weerstand van de breuk afhankelijk is van de in het model gehanteerde
cel grootte. Aanbevolen wordt om in de toekomst een vaste weerstand aan de breuk mee te
geven. Op dit moment is dat nog niet mogelijk met de gebruikte versie van iMODFLOW, maar
dit is als wens ingebracht voor ontwikkeling van de software.
In onderstaande figuur is te zien dat de effecten van de wijziging van de Peelrandbreuk zich
conform verwachting beperken tot de zone rond de breuk: op de horst neemt de freatische
grondwaterstand wat toe; in de slenk wat af.
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Figuur 3.4 Effect van de aanpassingen op de Peelrandbreuk op de freatische grondwaterstand.

3.2.4

Aanpassing onttrekkingen
Naar aanleiding van een melding via de helpdesk NHI is geconstateerd dat een deel van de
onttrekkingen ten behoeve van drinkwater in NHI 3.02. dubbel zijn geschematiseerd. Het
betrof winningen van Brabantwater en Waterleiding Maatschappij Limburg. Na analyse bleek
dat de fout is opgetreden vanaf versie 3.0 (2013). Voor een aantal winstations bleken zowel
gegevens over het gedetailleerde puttenveld als de totale onttrekking (gealloceerd aan het
hoofdstation) te zijn meegenomen in LHM. Dit is hersteld in LHM 3.1.0 door de
(samenvattende) hoofdwinningen te verwijderen en de gegevens voor het gedetailleerdere
puttenveld te handhaven. In onderstaande figuur is het effect van deze wijziging op de
freatische grondwaterstand in beeld gebracht.
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Figuur 3.5 Verandering in grondwaterstand als gevolg van correctie van de winningen van LHM 3.1.0

Zoals verwacht gaat de grondwaterstand omhoog en worden delen van Noord-Brabant en
Limburg natter gemodelleerd. In onderstaande tabel zijn de winningshoeveelheden van LHM
3.1.0 afgezet tegen gegevens van de VEWIN. De VEWIN cijfers betreffen zowel grond, als
oppervlaktewaterwinningen en zijn dus ten dele niet vergelijkbaar. Op basis van de
vergelijking wordt geconcludeerd dat de fout in de onttrekkingsgegevens in NHI 3.02
gecorrigeerd is in LHM 3.1.0.
Tabel 3.2

Gewonnen hoeveelheden drinkwater in miljoen m3/jaar

maatschappij
WBG
WMD
Vitens
PWN

VEWIN 2014
(grond en opp.
Water winning)
45
32
344
88

Waternet

86

Dunea

77
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LHM 3.1.0
NHI 3.0.2
Opmerking
(grondwater (grondwater
winning)
winning)
39
39
33
33
347
347
5
5
Opp.water
winningen
Opp.water
winningen
Opp.water
winningen
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Oasen
Evides
BrabantWater

41
165
178

45
25
184

45
25
282

WML

71

71

98

1.126

748

873

Nederland

3.2.5

3.3
3.3.1

Onttrekkingen
gecorrigeerd
in LHM 3.1.0
Onttrekkingen
gecorrigeerd
in LHM 3.1.0

Conclusie
De ondergrondschematisatie is met name in Noord-Brabant sterk gewijzigd. Dubbele
winningen zijn verwijderd en de schematisatie van de breuken is verbeterd. De aanpassingen
van de ondergrond in Brabant sluit aan bij de regionale modellering door de waterbeheerders
in Noord-Brabant. Een aantal punten verdient nog aandacht voor een volgende versie van het
LHM:
- Het is gewenst in de toekomst de parameterisatie van de breuken schaal
onafhankelijk te maken, hiervoor is aanpassing in de software nodig.
- Bij de provinciegrens van Brabant en Limburg is het gewenst de overgang van
ondergrondparameterisaties beter op elkaar af te stemmen in een volgende versie
van het LHM en bij de analyse de ondergrondschematisatie van Ibrahym te
betrekken.
Schematisatie van bodem, water, atmosfeer en plant in MetaSWAP
Invoer neerslag / verdamping
De in NHI 3.02 gebruikte verdampingsreeks voor de periode 1961 tot 1984 is een halve
modelcel verschoven. Voor LHM 3.1.0 is de reeks aangepast. Daarnaast is de meteo reeks
(neerslag en verdamping) verlengd tot en met 31 december 2014. Hiervoor zijn de gegevens
uit het KNMI datacentrum gebruikt (https://data.knmi.nl/). Voor de neerslag is de parameter
Rd1 gebruikt (version05), en voor de Makkink verdamping de parameter EV24 (version02).
De neerslagreeks is nu beschikbaar voor de periode 1-1-1951 t/m 31-12-2014. De
verdampingsreeks is beschikbaar voor de periode 1-1-1965 t/m 31-12-2014. Voor de periode
1-1-1961 t/m 13-12-1964 zijn geen metingen van de dagelijkse Makkink verdamping
beschikbaar. Voor deze periode zijn door het KNMI verdampingsgrids op dagbasis bepaald,
op basis van de zonneschijn uren (Sluiter, 2011).

3.3.2

Herstel hysteresefactor vochtgehalte
In NHI 3.0 was de gemodelleerde dynamiek in grondwaterstanden te klein en is deze
vergroot door introductie van een gefitte 'hysterese-factor'. Deze factor is constant (0.85) en
is generiek opgelegd voor alle gronden. Dit heeft als onbedoeld neveneffect een vermindering
van de vochtbeschikbaarheid voor verdamping. Na analyse van de wortelzone is in NHI 3.02
aanbevolen om de hysteresefactor in de effectieve wortelzone te herstellen. Dit is verwerkt
voor de ondiepe ondergrond, tot 0.5 m – m.v. in de nieuwe database voor MetaSWAP. Voor
meer informatie over deze database wordt verwezen naar paragraaf 2.3 in dit rapport en de
eerder genoemde gebruikershandleiding en implementation proposal 40 van de SIMGRO
documentatie.
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De aanpassing heeft vooral effect voor droge jaren met een berekende verdampingsreductie.
Als gevolg van deze aanpassing is de berekende verdamping in 2003 (zie Figuur 3.6)
toegenomen met zo’n 5 tot 20 mm. In deze jaren wordt met name de zomer grondwaterstand
dan ook wat hoger berekend. Langjarig gemiddeld zijn de effecten kleiner.

Figuur 3.6 Toename van de verdamping (mm) in 2003 als gevolg van de aanpassing van de hysteresefactor
(links). Verandering van de GLG als gevolg van aanpassingen in MetaSWAP berekend voor het jaar 2003
(rechts).

Als gevolg van de nieuwe database is de berging soms iets verkleind. In gebieden waar de
initiële grondwaterstand te hoog is, zoals in Zuid-Limburg, betekent dit dat de
grondwaterstand sneller uitzakt. In Figuur 3.6 is deze grondwaterstandsdaling geïllustreerd
aan de hand van een berekening voor het jaar 2003.
3.3.3

Aanpassing waterbalans kassen MetaSWAP
In NHI3.02 wordt een te grote bruto beregeningswatervraag van kassen gesimuleerd. Door
een fout in de software bleven de reservoirs, ook als ze vol waren, een beregeningsvraag
stellen aan het oppervlaktewatersysteem. Dit water werd vervolgens via runoff weer
toegekend aan het oppervlaktewatersysteem. In de balansposten ontstond dus een grote
beregeningsvraag en runoff in het kassengebied. In LHM 3.1.0 is dit probleem opgelost door
een kleine aanpassing in de modelcode van MetaSWAP (zie paragraaf 4.3) en een
aanpassing van de parameters voor kasgebieden.
De modelinvoer voor de glastuinbouw is beoordeeld en opnieuw geparametriseerd met de
volgende algemene kenmerken:
- local storage reservoir is ongewijzigd (100 mm, ponding reservoir)
- de beschikbare opslagruimte in het substraat is aangepast naar 10 mm (in NHI 3.02
grotere, gevarieerde waarden)
- de trigger voor beregening met 10 mm, zodra het reservoir leeg raakt en de bodem
onverzadigd is (zelfde als in NHI 3.02)
In de invoer zijn de bestanden luse_svat.inp, area_svat.inp en uscl_svat.inp aangepast.
Bijvoorbeeld hebben alle SVAT’s met glastuinbouw nu een bodemtype 20 uit de BOFEK2012
reeks gekregen, met een wortelzone dikte van 5 cm, zodat de parametrisatie van de
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glastuinbouw onafhankelijk is van de ondergrond in het gebied. Voor een uitgebreide
specificatie van de invoerparameters wordt verwezen naar implementation proposal 45 op
ftp://ftp.wur.nl/simgro/doc/Change_log/Implementation_proposals.
De beregeningsvraag en de runoff zijn in de gebieden met kassen weer afgenomen tot reële
waarden. De gekozen oplossing heeft het gewenste effect (zie hiervoor de
toetstingsresultaten van verdamping in hoofdstuk 5). Wel wordt opgemerkt dat het toegepaste
MetaSWAP concept maar beperkt geschikt is voor het modelleren van de kassen. Het is
verstandig op termijn deze processen op een andere manier te gaan modelleren. Dit zou
bijvoorbeeld kunnen door een oppervlaktewaterreservoir te simuleren (local surface storage
reservoir). Een dergelijke optie was op korte termijn niet te realiseren binnen de release.
3.3.4

Aanpassing verdamping bij inundatie
In NHI 3.02 werd in de combinatie van de code en de parameters in geval van inundatie de
totale verdamping in situaties met 100% gewasbedekking naar 0 gereduceerd, zodra de
grondwaterstand in het maaiveld komt. De invloed van de gewasbedekking op de
pondingverdamping in MetaSWAP volgt de rekenwijze in SWAP: de potentiele
pondingverdamping wordt berekend door de E0 waarde (verdamping van open water) te
vermenigvuldigen met het complement van de gewasbedekkingsgraad (1.0 - SC). Door deze
combinatie van concept en data is er een plotselinge afname van de verdamping bij stijging
van de grondwaterstand tot in het maaiveld. Dit wordt gezien als onrealistisch.
Daarom zijn in het bestand luse_svat.inp zijn de 'natte' Feddes-parameters voor alle
gewassen op 99.00 gezet met het doel om de transpiratie bij inundatie niet te reduceren. Met
de ontwikkelversie van het LHM is een test is uitgevoerd. In figuur 3.7 is het effect van de
wijzigingen ruimtelijk weergegeven. Conform de verwachting neemt de totale verdamping iets
toe: in het jaar 2003 van 555.3 naar 557.8 (0.5%). In het ruimtelijk beeld is te zien dit vrijwel
geheel is toe te schrijven aan plekken met een gemiddelde grondwaterstand boven maaiveld.
De doorgevoerde wijziging is daarom meegenomen in LHM 3.1.0.
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Figuur 3.7 Toename van de verdamping (mm) in 2003 als gevolg van de aanpassing van het de verdamping bij
inundatie

3.3.5

3.4

Conclusie
De neerslag en verdampingsgrids zijn gecorrigeerd en aangevuld, maar hebben niet tot
veranderingen geleid in de uitkomsten. Aanpassing van de hysteresefactor voor de
wortelzone heeft geleid tot een iets hogere verdamping, vooral in de wat drogere gebieden.
De modellering voor kassen is verbeterd, zodat nu geen onbedoelde runoff en beregening
meer wordt berekend. Daarnaast is geconstateerd dat voor het robuust modelleren van het
kassengebied de concepten in MetaSWAP beperkt bruikbaar zijn en het wenselijk is deze
processen op een andere manier te gaan modelleren. De verdamping bij inundatie is
verbeterd door een kleine aanpassing van de parameters.
Schematisatie van het oppervlaktewater

3.4.1

Overzicht van de wijzigingen
In de schematisatie van het oppervlaktewater is een aantal kleinere wijzigingen doorgevoerd.
Voor de regionale wateren ontbrak in een aantal LSW’s uitvoer, dit is gedeeltelijk hersteld. In
het hoofdwatersysteem zijn kleine wijzigingen in de parameterisatie aangebracht in de
knopen en takken van DM. De wijzigingen worden in onderstaande paragraven beschreven.
In de laatste paragraaf wordt in beeld gebracht wat het effect van de wijzigingen is.

3.4.2

Ontbrekende LSW-uitvoer in regionale wateren
Uit berekeningen met de KRW-verkenner met resultaten van NHI 3.02 bleek dat niet voor alle
LSW’s uitvoer werd geproduceerd. Uit analyse bleek dat de betreffende LSW’s niet alle
benodigde invoerparameters te hebben. Voor een deel van de LSW’s is de ontbrekende
parameterisatie achterhaald. Voor een aantal resterende LSW’s (Figuur 3.8) bleek de
benodigde invoer op korte termijn niet te kunnen worden geleverd. Dit betekent dat ook in
LHM 3.1.0 een aantal LSW’s resteert, maar dit zijn er minder dan in NHI 3.02. Het effect van
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het ontbreken van deze LSW’s op de berekening (in overige gebieden) van LHM zelf wordt
beperkt geacht (m.u.v. van de Waddeneilanden waar NHI geen dekking heeft), maar heeft
wel tot gevolg dat voor de KRW-verkenner nog niet voor alle wateren een balans wordt
opgesteld. Aangeraden wordt hier in een volgende versie van LHM vervolg aan te geven.

Figuur 3.8 Links: LHM 3.1.0, LSW’s met deels een incomplete parameterisatie. Rechts: NHI 3.02 LSW’s met deels
een incomplete parameterisatie.

3.4.3

Wijzigingen van onttrekkingen in DM
Voor LHM 3.1.0 zijn de oppervlaktewater-onttrekkingen op enkele locaties geactualiseerd op
basis van informatie die beschikbaar is in de regionale verdringingsreeksen, met name de
regionale verdringingsreeks voor Noord-Brabant/Limburg. Hieronder worden de wijzigingen
en controles kort toegelicht.
Prioriteit onttrekkingen in de verdringingsreeks
Enkele vaste industriewateronttrekkingen hadden in de landelijke verdringingsreeks ten
onrechte de hoogste prioriteit (prioriteit 1) in het DM gekregen, terwijl ze in de regionale
verdringingsreeks in categorie 3 of 4 behoren. Ook enkele drinkwateronttrekkingen hadden
de hoogste prioriteit gekregen in het Distributiemodel.
De prioriteiten van deze onttrekkingen in DM zijn verlaagd naar de bijbehorende categorie,
dat wil zeggen naar prioriteit 2 voor drinkwateronttrekkingen (categorie 2.1) en prioriteit 3 of 4
voor industriële onttrekkingen, afhankelijk van de categorie in de verdringingsreeks. In de
regionale verdringingsreeks van Noord-Brabant en Limburg is geen onderscheid gemaakt
naar proceswater (categorie 3.2) of overig industriewater (categorie 4). Omdat de
onttrekkingen in het Distributiemodel oorspronkelijk een hoge prioriteit hadden, is de
onttrekking toegekend aan categorie 3.2. In DM betekent dat, dat de prioriteit is verlaagd naar
prioriteit 4. In tabel 3.3 is een overzicht gegeven van de knopen waar de prioriteiten zijn
gewijzigd in DM.
Tabel 3.3
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Regio
Brabant en Limburg
Brielse Meer
Groningen drink- en
industriewater
Twentekanaal drink- en
industriewateronntrekkingen
Nederrijn drink- en
industriewater

Wijziging in Knopen
6001, 6004, 6008, 6009, 6003, , 5068, 5070
4401
1153, 1131, 1204, 1137, 1130, 1135
1100, 1101, 1102, 1105
6032

Aanpassing onttrekking nutsvoorziening in DM
Dit betreft de modellering van de energiecentrales langs het Lateraalkanaal (Buggenum) en
de Clauscentrale bij Maasbracht langs de Maas. In de regionale verdringingsreeks is
aangegeven dat de centrales zowel een gewenst doorspoeldebiet hebben (niet consumptief
watergebruik), als een consumptieve watervraag. Tot op heden was alleen het gewenste
debiet voor doorspoeling in DM opgenomen als een gewenst debiet. Het gewenst debiet voor
Buggenum is volgens de regionale verdringsreeks (kaart 4 in de rapportage van Arcadis,
2006) maximaal 10 m3/s, maar in de tekst wordt gesproken over minimaal 6 m3/s en een
vergunning voor 10.5 m3/s. Het gewenst debiet in DM is gedefinieerd als 6 m 3/s bij prioriteit 3
(ongewijzigd), en bij prioriteit 8 een totale vraag van 10.5 m3/s (was 10 m3/s). De
consumptieve watervraag is voor beide centrales 0.6 m3/s en is toegevoegd als watervraag
van categorie 2.2 uit de verdringingsreeks (prioriteit 3 in DM) op knoop 6006 (Clauscentrale)
en knoop 6007(Buggenum).
Controle debieten onttrekkingen Noord-Brabant/Limburg
Op basis van overige gegevens in de regionale verdringingsreeks zijn aanvullend diverse
debieten gecontroleerd in het Distributiemodel.
De drinkwateronttrekkingen bij Panheel (WLM Heel) en Roosteren (oeverinfiltratie) zijn
correct geïmplementeerd in DM (prioriteit 2). Ook de doorspoeling bij Linne voor de
gebruiksfunctie natuur (7 m3/s) als watervraag categorie 4 is correct geïmplementeerd
(prioriteit 9).
Het gewenst debiet voor alle stuwpanden op de Maas (2 m3/s) heeft volgens de regionale
verdringingsreeks de laagste prioriteit. Bij overschrijding van het streefpeil wordt overtollig
water direct benedenstrooms geloosd. Het is niet nodig dit gewenst debiet expliciet op te
geven, aangezien het de modelresultaten niet beïnvloedt.
3.4.4

Verplaatsen drinkwateronttrekkingen van MOZART naar DM
In MOZART worden in NHI 3.02 twee onttrekkingen ten behoeve van drinkwater
onderscheiden, terwijl de rest van de onttrekkingen in DM zit. Besloten is om de
onttrekkingen te definiëren in DM. Dit is overzichtelijker en het levert voor de toekomst meer
vrijheden in MOZART op, bijvoorbeeld om de landbouwwatervraag in categorie 3 en 4 van de
verdringingsreeks beter te kunnen onderscheiden in MOZART.
In MOZART parameterisatie zijn daarom de drinkwater-onttrekkingen bij de Punt (0.15 m3/s)
en Nieuwersluis/Loosdrecht uit de LSW’s verwijdert, en in DM als vraag met prioriteit 2 op te
geven op respectievelijk knoop 1153 (de Punt) en 6041 (Nieuwersluis).
Het verwachte effect op de resultaten is beperkt, het gaat immers alleen om het verschuiven
van watervraag van het regionale oppervlaktewater in MOZART naar het landelijke
oppervlaktewater in DM.
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3.4.5

Verbetering randvoorwaarden en eigenschappen na splitsing districten
De afgelopen jaren zijn districten gesplitst, maar na controle blijken niet overal de
randvoorwaarden hiervoor te zijn aangepast. Het gaat hierbij om de volgende aspecten:
1.
Correctie koppeling randvoorwaarden chloride (zie ook bijlage D)
De voormalige districten 52 (IJsselmonde Noord) en 86 (IJsselmonde noordoever Oude
Maas) zijn in NHI 2.2 aangepast in de districten 521, 861 en 862. Dit bleek nog niet
verwerkt te zijn in de file waarin de koppeling met de berekeningslocaties voor chloride
in het SOBEK-NDB model wordt opgegeven. Dit is gecorrigeerd in LHM 3.1.0.
2.
Buitenlandse aanvoer
In NHI 3.0 zijn enkele districten met buitenlandse aanvoer gesplitst. In de
oorspronkelijke districten was een factor voor aandeel voor buitenlandse aanvoer
opgegeven (zie veranderingsrapportage NHI 3.0 op www.nhi.nu). Deze was
overgenomen in de nieuwe districten. Echter, niet alle nieuwe districten liggen langs de
grens. Daarom zijn nieuwe factoren bepaald zodat het oorspronkelijk opgegeven
buitenlands stroomgebied nu alleen gedefinieerd is op die districten die ook echt langs
de grens lopen. Dit speelt bij district 918, dat in NHI 3.02 gesplitst is in district 918, 919,
en 920. Hiervan ligt district 919 niet langs de grens. De oorspronkelijke factor voor
buitenlandse aanvoer was 1.017. De nu bepaalde nieuwe factoren op basis van een 5050 verdeling van het buitenlands areaal over de nieuwe districten 918 en 920 zijn resp.
1.010 (district 918), 1.0 (district 919) en 1.078 (district 920).
De verwachte effecten van bovengenoemde aanpassingen zijn beperkt en lokaal. In de
volgende paragraaf wordt hier nader op ingegaan.

3.4.6

Effect aanpassingen in het hoofdsysteem op modelresultaten
In deze paragraaf worden de effecten van de in de voorgaande paragrafen genoemde
aanpassingen gepresenteerd en geanalyseerd. Daarbij is ingezoomd op de locaties en
omstandigheden waar mogelijk effect wordt verwacht. Gekeken is naar:
- verschillen in debiet op de Maas benedenstrooms de Clauscentrale en de centrale
Buggenum. Als controle is daarom gekeken naar het debiet bij stuwpand Belfeld;
- mogelijke tekorten bij industriewatervragen, die nu verlaagd zijn in prioriteit;
- lozingen van district 918,919 en 920 die licht zijn aangepast door de wijziging voor de
buitenlandse aanvoer;
- tekorten bij district 521, 651 en 652 bij situaties met overschrijding van de opgegeven
chloridenorm voor waterinlaat.
De aanpassingen zijn eerst doorgevoerd in een ontwikkelversie van het LHM (weergegeven
als run T7) en vergeleken met NHI 3.02 (run T0, de referentierun). De vergelijking is
uitgevoerd voor het jaar 2003, omdat in het droge jaren de verschillen naar verwachting het
beste zijn waar te nemen.

34

Veranderingsrapportage LHM 3.1.0

1220076-000-BGS-0006, 30 november 2015, definitief

Figuur 3.9 Impact aanpassingen Brabant/Limburg regionale verdringingsreeks en onttrekkingen centrales
(T0=referentie, T7 is representatief voor LHM 3.1.0)

De afvoer bij Belfeld (zie bovenstaande figuur) in de ontwikkelversie van LHM is vergelijkbaar
met NHI 3.02. Het verschil tussen de referentierun (T0) en de run met aangepaste DM en
MOZART invoer (T7) is in elke tijdstap precies 1.2 m3/s. Dat komt overeen met de
toegevoegde consumptieve watervragen van de Clauscentrale en de centrale Buggenum.
Het veranderen van prioriteiten van drink- en industriewateronttrekkingen heeft hierop geen
invloed.
Chloride is voor district 521, 861 en 862 in NHI 3.02 (de T0 som) nooit beperkend voor de
inlaat (want niet gekoppeld aan deze districten). In de T7 som (LHM ontwikkelversie) is voor
deze districten wel een chloride normering opgelegd aan de inlaat. Uit de T7 som blijkt dat
deze normering geen effect heeft op de modelresultaten voor het jaar 2003.
- Voor district 862 en 861 is inlaatpunt OUMA_6540 beperkend in tijdstap 28 (begin
oktober), maar dan is er geen watervraag meer. Dus is er ook geen korting opgelegd, ook
al is de chloridenorm wel overschreden.
- Voor district 521 gaat het om inlaatpunten NIMA025_.00 en NOOR098_4180.00. Er blijkt
een vraag in decade 23 met overschrijding van chloridenorm, maar toch wordt er niet
gekort. Voor bijvoorbeeld district 53 met een chloridenorm op de inlaat uit knoop 6037
gaat het echter wel goed: er wordt gekort op het moment dat de inlaatconcentratie boven
de norm is. Dit verschil treedt ook in de DM versie van 2013 op. Aanbevolen wordt dit
verder te onderzoeken. Achtergrondinformatie over chloride afhankelijke inlaat is
weergegeven in bijlage D.
Voor de lozingen van de districten 918-919-920 blijkt de aanpassing van de buitenlandse
aanvoer slechts geringe verschillen op te leveren, maximaal 0.02 m 3/s (maximaal 5% van de
totale afvoer van deze districten). Bij andere districten zijn er het eerste halfjaar van de
berekening geen verschillen. De verschillen die daarna optreden zijn ook zeer beperkt en
worden toegeschreven aan de iets andere waterbeschikbaarheid.

Veranderingsrapportage LHM 3.1.0

35

1220076-000-BGS-0006, 30 november 2015, definitief

Figuur 3.10 Impact aanpassing buitenlandse aanvoer district 918-919-920
(T0=NHI 3.02, T7 is representatief voor LHM 3.1.0)

Voor de van MOZART naar DM verschoven drinkwatervragen bij ARK Nieuwersluis en
Groningen (De Punt) worden geen tekorten berekend. In de oorspronkelijke som, waarbij de
onttrekkingen in MOZART waren gedefinieerd, was dit ook het geval. De verschuiving van de
onttrekkingen van MOZART naar DM heeft wat dit betreft geen gevolgen. Bij vergelijking van
de nieuwe run (T7) met de referentierun (T0) blijkt dat district 401 (waarin de onttrekking
Nieuwersluis was gedefinieerd) gemiddeld inderdaad 2.89 m3/s meer loost (minder water
gebruikt). Op decade niveau kunnen er kleine verschillen optreden waarbij het verschil in
netto lozing varieert van 2.74 tot 2.94 m3/s.
Het aanpassen van enkele prioriteiten van drink- en industriewatervragen in DM leidt niet tot
verschillen. In alle tijdstappen van 2003 wordt in aan de totale drink- en industriewatervraag
voldaan, zowel in de referentiesom als in de nieuwe som. De totale drink- en
industriewatervraag is in de nieuwe versie verhoogd van 31.27 m 3/s naar 35.51 m3/s (c.a. 1,1
miljard m3/jaar ). Het verschil van 4.24 m3/s is de som van de toegevoegde 1.2 m3/s
watervraag bij Buggenum en de Clauscentrale, en de verplaatste onttrekkingen van MOZART
naar DM (2.89 m3/s bij Nieuwersluis ARK en 0.15 m3/s bij de Punt).
3.4.7

Conclusie
De aanpassingen in het oppervlaktewatersysteem zijn gering en leiden tot kleine,
verklaarbare verschillen. Aandachtspunt is de constatering dat de opgelegde chloride
normering in district 521 niet leidt tot de verwachte inlaatbeperking; dit moet nader worden
onderzocht.
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4 Onderhoud software
4.1

Inleiding
De belangrijkste wijzigingen in de software van LHM 3.1.0 betreft de wijzigingen in
MetaSWAP en TRANSOL. De wijziging in TRANSOL en de aanpassingen in software die
nodig zijn voor correcte implementatie van dit model in LHM zijn beschreven in paragraaf 2.3.
In LHM 3.1.0 wordt gebruik gemaakt van een nieuwe versie van MetaSWAP (versie 1041).
Deze versie is voor het LHM gecombineerd met de meest recente versie van iMODFLOW in
een nieuwe iMOD versie 3.21. Ook de belangrijkste wijzigingen in de gebruikte iMODFLOW
worden beschreven, ten opzicht van de vorige gebruikte versie in het LHM. In de modelcodes
MOZART en DM zijn geen veranderingen doorgevoerd in de software. Naast de wijziging in
broncodes worden in dit hoofdstuk ook een aantal wijzigingen in de koppelingssoftware
beschreven.

4.2

iMODFLOW
Voor LHM 3.1.0 is gebruik gemaakt van de nieuwste versie van iMODFLOW, in release iMOD
3.21. Het betreft t.o.v. de gebruikte versie in NHI 3.02 (iMOD 3.00) de volgende, kleinere
inhoudelijke wijzigingen:
-

de discretisatie van breuken in de Horizontal Flow Barrier package (HFB) is verbeterd.
de output sub-folder “modflow” is verwijderd om consistentie met de iMOD-GUI te
behouden.
enkele geheugen-bugs zijn opgelost, omdat deze in het verleden soms tot modelcrashes
konden leiden.
er zijn verbeteringen doorgevoerd in de Perched Water Table (PWT-package, voor het
berekenen van schijnspiegels), maar hier is tot nu toe nog geen gebruik van gemaakt
binnen LHM.

Verder is ten opzichte van de vorige versie de testprocedure voor de executabel verbeterd.
Tot slot is een belangrijke organisatorische wijziging dat niet alleen de broncode, maar vanaf
iMOD versie 3.01 ook de executabel gratis ter beschikking wordt gesteld.
Voor meer informatie over deze nieuwe versie van iMODFLOW en de bijbehorende
gebruikershandleiding wordt verwezen naar de website http://oss.deltares.nl/web/imod.
4.3

MetaSWAP
Voor LHM 3.1.0 is een nieuwe versie van MetaSWAP ontwikkeld, versie 10442. Naast de in
hoofdstuk 2 beschreven wijzigingen voor de verbeterde implementatie van TRANSOL, zijn de
volgende wijzigingen doorgevoerd, t.o.v. de gebruikte versie in NHI 3.02.

1

iMOD 3. 2 is officieel gereleased naar de gebruikers op 17 nov 2015, met als belangrijkste wijziging koppeling aan een
nieuwe MetaSWAP versie t.b.v. LHM. Voor ontwikkeling van LHM 3.1.0 is voor die tijd gewerkt met een
ontwikkelversie van iMOD, die de voorloper is van deze iMOD release.

2

MetaSWAP versie 1044 is de officiële versie, die samen met iMOD 3.2 is vrijgegeven. Tijdens de ontwikkeling van
LHM 3.1.0 is gewerkt met een ontwikkelversie, versie 1041.
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1
2
3

Een probleem voor het tegelijkertijd kunnen draaien van meerdere modelruns is
verholpen.
De code is aangepast voor correctie van beregening in de glastuinbouw.
Het inlezen van de meteorologische informatie is verbeterd

4.3.1

Aanpassing t.b.v. tegelijkertijd rekenen
Het bleek niet mogelijk te zijn om twee runs tegelijk te draaien, als gevolg van een fout bij het
openen van de MetaSWAP database (unsa_svat.bda). Dit probleem bleek het gevolg te zijn
van een verkeerde ‘vlag’ in een van de open-statements. Het probleem is verholpen en het
gelijktijdig draaien van meerdere runs verloopt nu goed. De verandering is als implementation
proposal 43 beschreven op ftp://ftp.wur.nl/simgro/doc/Change_log/ Implementation_proposals

4.3.2

Aanpassing beregening glastuinbouw
Het probleem is ontstaan doordat bij de software-update in NHI 3.02 een ongewenst
neveneffect was opgetreden. Het betreft het berekenen van de infiltratieruimte. Die ruimte
werd berekend aan het begin van de tijdstap, en liep daardoor steeds ‘achter de feiten’ aan,
waardoor het ‘kassen’-profiel nooit verzadigd werd. Het model ging er van uit dat het reservoir
steeds leeg bleef, en bleef daardoor om extra beregeningswater vragen.
Dit is in de code van MetaSWAP opgelost door de infiltratieruimte in de tijdstap mede te
baseren op de transpiratie van de vorige tijdstap. Overigens is de wijze van simuleren van
kassen niet ideaal, het betreft een ‘getruuct’ gebruik van het MetaSWAP concept; dergelijke
constructies blijken kwetsbaar te zijn voor kleine aanpassingen van de software. De
veranderingen is als implementation proposals 38 (anticipatie infilitratie) beschreven op:
ftp://ftp.wur.nl/simgro/doc/Change_log/Implementation_proposals
Voor het oplossen van bovengenoemd probleem zijn ook wijzigingen doorgevoerd in de
parameterisatie. Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 3.3.4.

4.3.3

Het inlezen van de meteorologische informatie is verbeterd
Het inlees-statement van de file locaties van meteo-grids was niet in overeenstemming met
de IO-manual. Het statement was alleen geschikt voor neerslag en referentieverdamping, niet
voor de basisgegevens van Penman-Monteith. Het inleesveld is daar nu wel geschikt voor
gemaakt (a512 format vervangen door a2560).

4.4

TRANSOL
Er zijn aanpassingen verricht in TRANSOL. Dit is beschreven in paragraaf 2.3.

4.5

MOZART
Er heeft geen aanpassing in de MOZART code plaats gevonden.

4.6

Distributiemodel
Er heeft geen aanpassing in de DM code plaats gevonden.

4.7

Koppelingssoftware

4.7.1

Algemeen
In de koppelprogrammatuur (o.a. in driver.F90) zijn er verbeteringen doorgevoerd om betere
randvoorwaarden voor TRANSOL te genereren. Hierbij worden in de koppeling de
verschillende drainage systemen gedifferentieerder doorgegeven van MODFLOW naar
TRANSOL: peilen en fluxen zijn uitgesplitst voor primaire, secundaire en tertiaire waterlopen,
en fluxen voor buisdrainage en maaiveld drainage worden doorgegeven. De aanpassingen
38
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van de koppelsoftware vereisen een kleine aanpassing in de aansturing van de
rekenexecutabel (components.inp).
4.7.2

Python aansturingsscripts
Ten behoeve van de aanpassing voor de koppelsoftware, zijn de aansturingsscripts
(config.py) gewijzigd om de stuurfile “components.inp” voor de rekenexecutabel op een juiste
manier aan te maken.

4.7.3

Koppelingssoftware MODFLOW - MOZART
Op basis van waterbalansrapporten zijn voor enkele LSW’s afwijkende waterbalansen
geconstateerd. Deze afwijkingen werden veroorzaakt door een bug in de koppelsoftware,
waarbij iMODFLOW de (river) peilen, opgelegd door MOZART, niet juist aanpaste voor de
specifieke situatie van droogvallende LSW’s. Hierdoor bleven deze specifieke LSW’s
onterecht infiltreren. Deze bug in de koppelsoftware is opgelost in LHM 3.1.0 en heeft verder
niet geleid tot aanpassing in de invoerfiles. In Figuur 4.1 is het indicatieve effect op de
grondwaterstand weergegeven. Het is te zien dan op een aantal plekken de grondwaterstand
daalt omdat waterlopen minder kunnen infiltreren.

Figuur 4.1 Berekende verandering in GLG voor het jaar 2003 als gevolg van de aanpassing in MOZART.

4.8

Gebruikte software versies
In onderstaande tabel wordt samengevat welke versies van software zijn gebruikt voor LHM
3.1.0.
Tabel 4.1

Gebruikte softwareversies voor LHM 3.1.0

software
Aansturing pythonscript
MODFLOW
MetaSWAP
TRANSOL
Aansturing componenten
Mozart
Mozart pre processing meteo
Veranderingsrapportage LHM 3.1.0

Svn versie
886
iMOD 3.2
1044
1044
313
853
730

Eigennummer
iMOD 3.2
iMOD 3.2
iMOD 3.2
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Mozart pre processing overig
DM

704
842

5 Resultaten LHM 3.1.0
5.1

Inleiding
In voorgaande hoofdstukken zijn de wijzigingen voor LHM 3.1.0 afzonderlijk beschreven. In
dit hoofdstuk komen al deze veranderingen samen en wordt een aantal resultaten van het
LHM 3.1.0 gepresenteerd. Daarbij wordt een vergelijking gemaakt tussen NHI 3.02 en LHM
3.1.0.

5.2

Verdamping, beregening en grondwateraanvulling
Verdamping
In Figuur 5.1 is de met LHM 3.1.0 berekende verdamping (ETact) weergegeven en zijn de
verschillen ten opzichte van de vorige versie gepresenteerd voor de periode 1998-2006. Het
effect van de wijzigingen in LHM 3.1.0 is in grote delen van Nederland klein en komt overeen
met de verwachting. Wel zijn opvallende veranderingen in de provincie Noord-Brabant
waarneembaar, als gevolg van de wijziging van de geohydrologie. De toename van de
verdamping in de rest van Nederland is beter zichtbaar in een droog jaar, zoals 2003 (zie
Figuur 5.2). Voor dit droge jaar neemt de gemiddelde verdamping toe van 555 naar 561 mm.

Figuur 5.1 Verdamping (ET-act) in mm/j over de periode 1998-2006 (links), Verdampingstoename (mm/j) in LHM
3.1.0 t.o.v. NHI 3.02 voor de periode 1998-2006 (rechts)
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Figuur 5.2 Verdampingstoename (mm) in LHM 3.1.0 voor het jaar 2003 t.o.v. NHI 3.02

In gebieden met landgebruik kassen, neemt de beregeningsvraag sterk af (zie Figuur 5.3). De
verandering is het gevolg van het oplossen van een model artefact in MetaSWAP, waardoor
voor kassen nu een realistischer beregeningsvraag wordt berekend. De beregening is
gemiddeld iets lager doordat de berging in de wortelzone is verhoogd (afname van 15,6 naar
14,3 mm in 2003).

Figuur 5.3 Beregening (mm/j) over de periode 1998-2006 (links). Beregeningstoename (mm) in LHM 3.1.0 voor
het jaar 2003 t.o.v. NHI 3.02 (rechts)

Grondwateraanvulling
De berekende grondwateraanvulling voor de periode 1998-2006 is lokaal veranderd (zie
Figuur 5.4). Meestal is de grondwateraanvulling iets afgenomen door een toegenomen
verdamping. Dit is een gevolg van de aanpassingen in MetaSWAP en de gewijzigde
geohydrologie in Noord-Brabant.
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Figuur 5.4 Grondwateraanvulling (mm/j) over de periode 1998-2006 (links). Gemiddelde toename
grondwateraanvulling (mm/j) in LHM 3.1.0 t.o.v. NHI 3.02 (rechts)

Conclusie
De verbeteringen die zijn doorgevoerd in de modelcode van MetaSWAP en de verbeteringen
aan de invoerbestanden hebben geleid tot verklaarbare veranderingen in de
modeluitkomsten. De veranderingen hebben lokaal gevolgen, zoals voor de
beregeningsvraag in glastuinbouwgebieden en de verdamping in Noord-Brabant, maar de
effecten op de jaarlijkse landelijke waterbalans zijn gering.
5.3

Grondwaterstanden
In grote delen van Nederland zijn de grondwaterstanden vergelijkbaar met de vorige versie
van het LHM en zijn slechts kleine veranderingen waarneembaar als gevolg van een licht
gewijzigde grondwateraanvulling (zie Figuur 5.5 en Figuur 5.6). Met name in gebieden met
weinig ontwatering, zoals de Veluwe, leidt dit tot in de figuren zichtbare veranderingen. In de
provincie Noord-Brabant zijn de berekende grondwaterstanden wel behoorlijk veranderd. Dit
is een logisch gevolg van de aangepaste parameterisatie van de ondergrond van Brabant en
het verwijderen van dubbele winningen in Brabant. In (Zuid-)Limburg leidt het verwijderen van
een aantal dubbele winningen ook tot hogere grondwaterstanden. Ook komen hier lagere
grondwaterstanden voor door een verandering in de berging en de te hoge begin
grondwaterstand in Zuid-Limburg.
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Figuur 5.5 Berekende GLG met LHM 3.1.0 (links) en verschil met NHI 3.02 (rechts) (blauw LHM 3.1.0 is natter)

Figuur 5.6 Berekende GHG met LHM 3.1.0 (links) en verschil met NHI 3.02 (rechts) (blauw LHM 3.1.0 is natter)

De dynamiek van de freatische grondwaterstand (berekend als verschil tussen GHG en GLG)
is in grote delen weinig veranderd (Figuur 5.7). In de kleigronden van Friesland en Groningen
wordt iets meer dynamiek berekend als gevolg van de wijzigingen in de MetaSWAP
database. En in Brabant is de dynamiek vooral veranderd als gevolg van de gewijzigde
ondergrondschematisatie.
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Figuur 5.7 Berekende dynamiek (GHG –GLG) voor LHM 3.1.0 voor de periode 1998-2006 (links) en het verschil in
dynamiek met NHI 3.02 (rechts, blauw = meer dynamiek)

De kwel fluxen (de flux tussen modellaag 1 en 2) zijn in grote delen van Nederland weinig of
niet veranderd. Als gevolg van aanpassingen in de Mozart schematisatie, waardoor
waterlopen niet meer kunnen infiltreren is op lokale schaal de wegzijging afgenomen. In
Brabant zijn de verschillen wel groot en zijn door de gewijzigde geohydrologische
parameterisatie zowel toe- als afnames van de kwel fluxen te zien.

Figuur 5.8 Berekende kwel met LHM 3.1.0 (links) en verschil met NHI 3.02 (rechts)

Conclusie,
De veranderingen in grondwaterstand en fluxen zijn goed verklaarbaar uit de doorgevoerde
wijzigingen. Met name in Noord-Brabant zijn de veranderingen groot. Elders in Nederland zijn
de verschillen met de vorige versie van het LHM klein.
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5.4

Chloride vrachten
Onderstaande figuur (figuur 5.9) laat de berekende zoutbelasting voor de oude (NHI 3.02) en
de nieuwe run (LHM 3.1.0) zien. De nieuwe run laat duidelijk voor het grootste deel van het
gebied een veel lagere zoutbelasting zien dan de oude run. Dit komt door de verbetering van
de initialisatie van NHI-TRANSOL (zie Hoofdstuk 2). Daarnaast zijn de ruimtelijke verschillen
in zoutbelasting realistischer voor de nieuwe run, namelijk voor west-Nederland zijn er grotere
verschillen tussen de diepe kwel polders met een hoge zoutbelasting (bijv. Wieringermeer,
Schermer-Purmer-Beemster complex, Haarlemmermeerpolder, Zuidplas-polder) en de
omliggende ondiepere (veelal veenweide) polders met een lage zoutbelasting.

Figuur 5.9 De totale zoutvracht naar een LSW voor het jaar okt 2002-sept 2003 voor NHI 3.0.2 (links) en

LHM 3.1.0 (rechts)

De dynamiek van de Cl-concentratie van het oppervlaktewater wordt ook veel realistischer
door de nieuwe LHM-versie gesimuleerd dan door de oude versie (zie Hoofdstuk 2). Dit is te
zien in figuur 2 waar voor 3 LSW’s de berekende en gemeten Cl-concentratie van het
oppervlaktewater is weergegeven. Daarbij dient te worden opgemerkt dat het om metingen
van het oppervlaktewater gaan in de LSW en niet metingen van het uitgemalen polderwater
terwijl de NHI-resultaten de gemiddelde Cl-concentratie weergeeft van de gehele LSW.
Verschillen tussen metingen en berekeningen kunnen daardoor dus worden veroorzaakt. De
berekeningen voor LSW 190057 benaderen goed de metingen in de LSW, zowel absoluut als
de dynamiek. Voor LSW 190056 is de dynamiek goed berekend maar is de berekende
absolute Cl-concentratie te laag ten opzichte van de metingen. Dit zou veroorzaakt kunnen
worden door een verkeerde bijdrage van diffuse kwel (flux of Cl-concentratie) of door de
ligging van het meetpunt (ruimtelijk variatie binnen LSW). Voor LSW 190022 worden de hoge
gemeten Cl-concentraties tijdens de droge zomerperioden niet door het model gehaald. Dit
zou veroorzaakt kunnen worden door een te lage bijdrage van zoute wellen in het model.
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Figuur 5.10 De berekende Cl-concentratie van het oppervlaktewater voor 3 LSW’s en gemeten Cl-

concentratie van meetpunten gelegen in de LSW’s.

5.5
5.5.1

Afvoeren
Water aan- en afvoeren
De berekende water aan- en afvoeren in LHM 3.1.0 zijn vergelijkbaar met NHI 3.02.
Onderstaand wordt dit op een paar punten in het hoofdsysteem geïllustreerd.
De berekende aanvoer bij Gouda is in geringe mate veranderd, waarschijnlijk door de
aanpassingen in MetaSwap.
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Figuur 5.11 Berekende aanvoer (+) en afvoer(-) Gouda, 2003, voor NHI 3.02 en LHM 3.1.0

De resultaten voor Friesland zijn voor NHI 3.02 en LHM 3.1.0 vrijwel identiek, zoals te zien in
onderstaande figuur. In de onderliggende schematisaties is dan ook vrijwel niets veranderd.

Figuur 5.12 Berekende aanvoer (+) en afvoer(-) voor Friesland in 2003, voor NHI 3.02 en LHM 3.1.0
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Figuur 5.13 Berekende aanvoer (+) Eefde 2003, voor NHI 3.02 en LHM 3.1.0

De piekwaarde van de inlaat bij Eefde in 2003 is iets lager. Het patroon is verder wel identiek.
De berekende inlaat bij Oosterhout is vrijwel identiek aan de berekende aanvoer met NHI
3.02.

Inlaat Oosterhout
10

Afvoer (m3/s)

8
6
NHI3_1_0-Oosterhout

4

NHI302-Oosterhout

2
0
252

258

264

270

276

282

288

Decade in 2003
Figuur 5.14 Berekende aanvoer (+) Oosterhout 2003, voor NHI 3.02 en LHM 3.1.0

5.5.2

IJsselmeer peil en chlorideconcentraties
Het IJsselmeer volgt in alle jaren in de doorgerekende reeks (1998-2006) het streefpeil,
uitgezonderd 2003. Het berekende meerpeil voor 2003 is weergegeven in figuur 5.15. Te zien
is dat de resultaten van LHM 3.1.0 en NHI 3.02 vrijwel identiek zijn.
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Figuur 5.15 Peil IJsselmeer, NHI 3.02 versus LHM 3.1.0

Aan de chloride modellering in DM is niets veranderd, maar de chloridemodellering de
implementatie van (TRANSOL) is wel verbeterd. Voor de onverzadigde zone en Mozart is in
paragraaf al aangegeven wat de effecten zijn. Eerst wordt voor 2 boezemsystemen de
berekende concentratie in de verloop van de tijd weergegeven, vervolgens wordt een
vergelijking gemaakt met eerdere toetsingsresultaten.

Figuur 5.16 Chloride in Rijnlands boezem, NHI 3.02 versus LHM 3.1.0
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Figuur 5.17 Chloride in de Friese Boezem, NHI 3.02 versus LHM 3.1.0

In de boezem van Rijnland laat LHM 3.1.0 een grotere dynamiek zien en wat lagere
(gemiddelde) chlorideconcentraties dan NHI 3.02. Bij de Friese boezem is er juist sprake van
minder dynamiek, en veel lagere chlorideconcentraties dan in NHI 3.02. In beide gevallen is
de onjuiste dalende trend die werd waargenomen in NHI 3.02 (en NHI 3.0) verdwenen.
In LHM 3.1.0 is de simulatie van chloride conceptueel verbeterd, door correcte implementatie
van TRANSOL. Om te beoordelen wat het resultaat van de verbetering tot nu toe is geweest,
wordt - vergelijkbaar met oplevering van NHI versie 3.0 - ook getoetst hoe de simulatie van
chloride presteert t.o.v. metingen in het waterverdelingsnetwerk uit het Distributiemodel.
Bij de toetsing van NHI 3.0 zijn berekende chlorideconcentraties vergeleken met metingen bij
de Mark, Katwijk, Gouwe, Dintel en Gouda uit 2003 en 2006; voor Scheveningen waren
alleen metingen van 2006 beschikbaar (zie Deltares rapport 1206107-000-BGS-0011, april
2013, figuur 4.14 en 4.15). Bij het toetsen van NHI 3.0 is een criterium gebruikt van maximaal
40% afwijking van de concentratie, en bij gemeten chloridegehalten tot 150 mg/l maximaal
50% afwijking en weergegeven in de figuren met een groene lijn. Voor de vergelijkbaarheid
met NHI 3.0 zijn op dezelfde wijze de gesimuleerde concentraties getoetst in figuur 5.18.
De figuren tonen – net als in NHI 3.0 – afwijkingen t.o.v. de metingen, zowel in 2003 als 2006
en vertonen over het algemeen geen verbetering t.o.v. NHI 3.0. Aangezien de zoutindringing
vanuit zee tussen NHI versie 3.0 en LHM 3.1.0 nauwelijks is gewijzigd, is de wijziging toe te
schrijven aan de zoutbelasting in het landelijk gebied. De wijzigingen kunnen zowel
verbeteringen als verslechteringen zijn. Uit een eerste, snelle analyse van de berekende
concentraties in de onderliggende LSW’s in bijvoorbeeld de Haarlemmermeer blijkt
bijvoorbeeld dat gebieden met zoute kwel wel een realistisch verloop van de
chlorideconcentratie vertonen, maar dat in naburige LSW’s aan de westzijde van de
Haarlemmermeer (rond Lisse) zeer lage concentraties worden berekend. Daar lijkt de
modellering van de chlorideconcentratie nog niet voldoende. Dat kan meerdere oorzaken
hebben, bijvoorbeeld dat de kwel niet goed wordt gesimuleerd (waterkwantiteit verder
optimaliseren), een te lage chlorideconcentratie in de neerslag, en/of de afhandeling van
water in stedelijk gebied niet goed wordt gesimuleerd.
Geconcludeerd wordt dat nadere analyse nodig is. Niet alleen in gebieden met zoute kwel,
maar ook in andere gebieden is verdere toetsing aan meetgegevens en aanscherping van de
berekeningsresultaten nodig (zie aanbevelingen).
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Figuur 5.18 Toetsing van gesimuleerde chloride concentraties a.d.h.v. metingen in 2003 en 2006.

5.6

Waterbehoefte
Hieronder zijn voor LHM 3.1.0 de berekende watervragen van 2003 gepresenteerd. De
aanpassingen in LHM 3.1.0 hebben beperkt effect op de watervraag, en dus op de
watertekorten. Dit komt overeen met de verwachting dat de verbeteringen beperkt effect
hebben op de berekeningsresultaten op landelijke schaal niveau; op regionale schaal kunnen
de effecten wel significant zijn.
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Figuur 5.19 Berekende watervraag voor peilbeheer in 2003, links NHI 3.02 en rechts LHM 3.1.0

Figuur 5.20 Berekende watervraag voor doorspoeling per LSW in 2003, links NHI 3.02 en rechts LHM 3.1.0

De berekende watervraag voor beregening vertoont in een aantal LSW’s verschillen met NHI
3.02. De verschillen bevinden zich in de LSW’s met glastuinbouw. Hiervoor is in de nieuwe
MetaSWAP versie een eerder in NHI 3.02 geconstateerde bug verholpen.
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Figuur 5.21 Berekende watervraag voor beregening per LSW in 2003, links NHI 3.02 en rechts LHM 3.1.0
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6 Overige werkzaamheden LHM
6.1

Inleiding
In dit hoofdstuk zijn overige beheer- en onderhoudswerkzaamheden beschreven, die niet zijn
opgenomen in release LHM 3.1.0, maar wel onderdeel maken van het beheer en onderhoud
van LHM (paragraaf 6.2) en/of NHI (paragraaf 6.3 en 6.4).

6.2

Overig beheer en onderhoud, verdringingsreeks
In het LHM is de verdringingsreeks als invoer geïmplementeerd. In 2014 is binnen RWsOS
Waterbeheer (de real-time toepassing van LHM binnen FEWS) gewerkt aan het presenteren
van de uitkomsten van NHI voor de verschillende categorieën van de landelijke
verdringingsreeks (zie figuur). Bij het testen bleek dat de wijze waarop de resultaten van het
LHM binnen FEWS werden gepresenteerd nog een aantal tekortkomingen vertoonde
(Faneca et al, 2015). In overleg met Rijkswaterstaat is daarom inspanning verricht om de
invoer voor de verdringingsreeks beter te structureren, en in onderhoud te brengen bij het
NHI.
In onderstaande figuur is het schema van de landelijke verdringingsreeks weergegeven, die
wordt toegepast om water in tijden van schaarste te verdelen.

Figuur 6.1 Landelijke verdringingsreeks

De informatie is in verschillende invoerbestanden van het LHM geordend. De
waterbeheerregels zijn vooral verwerkt in het Distributiemodel en MOZART, informatie over
beregening is verwerkt in MetaSWAP en MOZART. De informatie uit de verschillende
invoerbestanden voor de modellen is geordend, resulterend in 3 GIS bestanden die door
RWsOS Waterbeheer worden gebruikt:




nhi302nodes.shp (knopen uit het DM-model)
nhi302links.shp (takken uit het DM-model)
nhi302LSW’s.shp (LSW’s uit het Mozart-model)

In de GIS bestanden is voor de aanwezige categorieen een item aangemaakt, waarin
informatie voor de verdringingsreeks is opgeslagen. In onderstaande tabel is een overzicht
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gegeven van de resultaten. De wijze waarop de GIS bestanden zijn gegenereerd is
vastgelegd door Niemeijer (2015). De resultaten zijn beschreven door Kroon et al (2015).
Tabel 6.1 Overzicht van categorieën van de verdringingsreeks, de aangrijpingspunten in DM (knopen, takken) en
MOZART (lsw’s) en verwijzing naar de veldnamen in de bijbehorende GIS-file.

Categorie

Omschrijving

1.1

stabiliteit van waterkeringen

1.2

2.1

klink en zetting (veen en
hoogveen)
natuur
(gebonden
aan
bodemsgesteldheid)
drinkwatervoorziening

X

2.2

energievoorziening (industrie)

X

3.1
3.2

beregening
gewassen
Proceswater

4

Scheepvaart

4

overige beregening landbouw

4

overige natuur

4

Doorspoeling

4

watervraag-peilhandhaving

4

onttrekking
proceswater/industrie

1.3

Knopen

Takken

LSW

X

CAT11_NL

X

X

CAT12_NL

X

CAT13_NL

X

CAT21_NL

X

kapitaalintensieve

CAT22_NL
X

CAT31_NL

X

X

CAT32_NL

X

X

CAT4sch_NL

X
=

Veldnaam

X

X

X

CAT4lbw_NL

X

CAT4nat_NL

X

CAT4fls_NL

X

CAT4wvp_NL

X

CAT4ont_NL

De GIS bestanden zijn vervaardigd voor NHI 3.02. In LHM 3.1.0 zijn wijzigingen in deze
informatie aangebracht, zoals het verplaatsen van drinkwateronttrekkingen in MOZART naar
het Distributiemodel. Deze wijzigingen voor LHM 3.1.0 zijn nog niet doorgevoerd in de GIS
bestanden; dit zal in toekomstig beheer en onderhoud NHI worden doorgevoerd.
Naast de landelijke verdringingsreeks is in een aantal regio’s een regionale verdringingsreeks
beschikbaar. Voorbeelden zijn de reeksen voor het IJsselmeergebied, Noord-Brabant en
Limburg en Amstelland. De regionale reeksen zijn uitwerkingen van de landelijke
verdringingsreeks (categorie 1 en 2) en verfijning van de categorieën 3 en 4. Waar deze extra
met beperkte inspanning kon worden geïmplementeerd is de informatie opgenomen in LHM
3.1.0 (zie paragraaf 3.5). Aanbevolen wordt om in samenwerking met de regio extra
inspanning te plegen om alle beschikbare regionale verdringingsreeksen volledig te
implementeren in LHM. Hiervoor kan worden voortgebouwd op de gerealiseerde GIS
bestanden, en is een aantal verdere aanpassingen nodig in de GIS bestanden en in de
deelmodellen MOZART en DM.
6.3

Postprocessing tools voor analyse van de waterbalans
Voor het project waterbeschikbaarheid van Rijkswaterstaat is in 2014 en 2015 door Alterra,
Witteveen+Bos en Deltares gewerkt aan verbetering van de postprocessingstools waarmee
waterbalansen uit het LHM kunnen worden geproduceerd. Hieronder volgt een korte
samenvatting.
Voor de nabewerking van berekeningsresultaten uit het oppervlaktewater van NHI werd tot
voor kort diverse nabewerkingsprogrammatuur gebruikt, die in verschillende formaten (bijv.
MPX, Ascii), uitvoer genereerde. In overleg met Rijkswaterstaat is besloten om de
56

Veranderingsrapportage LHM 3.1.0

1220076-000-BGS-0006, 30 november 2015, definitief

programma’s te herstructureren en overstappen op informatie in NetCDF files. Voor het
waterverdelingsnetwerk heeft dit geresulteerd in verschillende nabewerkingstools die
informatie uit het Distributiemodel in NetCDF formaat genereren. De tools zijn gedetailleerd
beschreven door Prinsen et al, 2015, zie www.nhi.nu.
Voor het regionale oppervlaktewater, het grondwater en de bodem is het programma
simulation analyzer aangepast om resultaten van LHM te kunnen verwerken. Met het
programma kunnen waterbalansen worden gedefinieerd voor bodem, grondwater,
oppervlaktewater en kan een gecombineerde waterbalans voor het topsysteem worden
opgesteld. De aangepaste programmatuur is beschreven door Mulder en van der Bolt (2014),
zie www.nhi.nu.
Tabel 3.6.2 Overzicht van de nieuwe nabewerkingsprogramma’s voor het LHM

Programma

Uitvoerfiles

DmBalansTool.exe

Knoopbalans.nc
KnoopBalansRegions.nc
DMLinks.nc
DMNodes.nc
DMNodes_variabelpeil.nc
DMMZDistricts.nc
DMKnoopDistrict.nc

Mpx2NetCdf

DmMZKnoopDistrictToNetcdf
Simulation Analyser

6.4

Op te geven filenamen voor:
MOZART balans
MetaSWAP balans
MODFLOW balans

Bewerkt uitvoer van
deelmodellen LHM
Distributiemodel
Distributiemodel

Distributiemodel
MOZART
MetaSWAP
MODFLOW

Meteobase pilot
In een pilot is onderzocht of de neerslag en verdamping in Meteobase (www.meteobase.nl)
op eenvoudige wijze kan worden gebruikt in het LHM om inzicht te krijgen in het effect van
het gebruik van de andere data. De pilot is uitgevoerd met een ontwikkelversie van het LHM
(voorloper van LHM 3.1.0) en met gegevens voor het jaar 2003.
Meteobase levert NetCDF files voor een dag met daarin de waarden per uur. In meteobase is
het niet mogelijk om in één keer waarden voor heel Nederland op te vragen. Daarom is
contact opgenomen met de beheerder die buiten de web-procedure om NetCDF-files heeft
aangeleverd voor het jaar 2003. De waarden zijn opgeschaald naar dagwaarden door de
waarden per dag, van 0:00 – 24:00, te sommeren. Opgemerkt wordt dat hierdoor een kleine
verschuiving optreedt, omdat de KNMI dagwaarden gelden voor een periode van 24 uur; van
8 uur ’s ochtend tot 8 uur de volgende dag.
Bij de implementatie van de data uit meteobase moet er op worden gelet dat de data anders
is gespecificeerd dan de data die beschikbaar wordt gesteld door het KNMI:
- De data is voor zowel de verdampingsgrids als de neerslaggrids weggeschreven als
integers (afgerond op hele waarden). Deze keuze is gemaakt omdat hiervoor minder
opslagcapaciteit nodig is.
- De neerslaggrids in Meteobase zijn gegeven in eenheden van 1/10 mm/uur. Voor
implementatie in LHM zijn de neerslaggrids daarom gesommeerd per dag en
omgerekend naar mm/d.
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-

De verdampingsgrids in Meteobase zijn gegeven in eenheden van 0.01 mm/uur. Voor
implementatie in LHM zijn verdampingsgrids gesommeerd per dag en vervolgens
omgerekend naar mm/d.

Er is een run gemaakt voor het jaar 2003 (met Meteobase), en deze is vergeleken met een
referentie run. Hieronder is het berekeningsresultaat gegeven voor de HG3 en LG3 in 2003
(representatief voor resp. de hoogste en laagste grondwaterstanden in dat jaar). Voor deze
parameter zijn ook de verschillen weergegeven met de oorspronkelijke LHM run met de
meteorologische informatie van het KNMI, met dezelfde initiële condities. Uit de
berekeningsresultaten blijkt dat in de berekening met data uit Meteobase aan de randen van
Nederland onjuiste modelresultaten worden geproduceerd. Daarnaast zijn er in heel
Nederland verschillen waarneembaar in berekende hoogste en laagste grondwaterstanden.

Figuur 6.2 Berekende HG3 en LG3 voor 2003 met data uit Meteobase (boven) en het verschil in HG3 en LG3 ten
opzichte van de meteorologische data die zijn gebruikt in LHM.

Na nadere analyse is geconcludeerd uit de pilot dat de gebruikte data uit Meteobase (voor
2010) een aantal onjuistheden bevat:
-
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De projectie van de verdampinggrids is verschoven naar het Noord-Oosten toe en
iets verkleind t.o.v. KNMI grids.
De projectie van de neerslaggrids is verkleind en veel fijner aan de grenzen t.o.v.
KNMI grids.
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Dit is geïllustreerd in onderstaande figuur. De fouten zijn doorgegeven aan de databeheerder
van Meteobase.3

Figuur 6.3 Verschil in projecties van de neerslag en verdamping in meteobase en NHI.

Uit de pilot wordt geconcludeerd dat het technisch mogelijk is om Meteobase data te
gebruiken in het LHM. Gebruik van de data van Meteobase heeft als voordeel dat er
gerekend kan worden met waarden per 24 uur beginnend om 0:00 in plaats van beginnend
om 8:00, zoals bij de KNMI data. Dit leidt tot meer eenduidige interpretatie van
modelberekeningen. Daaruit kan niet eenduidig worden geconcludeerd dat het gebruik van
data uit Meteobase – waarbij de geconstateerde tekortkomingen zijn verholpen – leidt tot
verbetering van berekeningen met LHM. Voor de meteorologische data van LHM is bewust
gekozen voor langjarige reeksen van het KNMI, waarbij voor klimaatseries het aantal
meetstations in deze serie constant is. Door het gebruik van deze data is bij toepassing van
LHM in beleidsanalyse eenduidiger het effect van bijvoorbeeld droogte en klimaatverandering
te bepalen.

3

De tekortkomingen zijn inmiddels hersteld door de beheerder van Meteobase (16 oktober 2015), maar de verbeterde
invoer was niet tijdig beschikbaar om nog te kunnen verwerken in deze rapportage.
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7 Conclusies en aanbevelingen
7.1

Conclusies
In LHM 3.1.0 is een aantal verbeteringen doorgevoerd. De belangrijkste aanpassing is de
implementatie van TRANSOL voor het verbeteren van de zoutmodellering. De berekende
zoutbelasting komt in de nieuwe versie beter overeen met de verwachting en wordt als
realistischer beoordeeld. Ook de dynamiek van de chloride concentratie van het
oppervlaktewater lijkt nu beter gesimuleerd. De conclusie is dat in LHM 3.1.0 de berging van
zout uit de diffuse kwel in het bodemprofiel technisch goed is geïmplementeerd, zodat de
zoutbelasting en zoutconcentratie van het oppervlaktewater adequaat kunnen worden
gemodelleerd.
De verschillen tussen berekende en gemeten chloride concentraties en chloride belastingen
bevestigen echter dat het LHM nog verder verbeterd moet worden, conform de
aanbevelingen door De Louw et al (2014). Hoewel TRANSOL nu correct is geïmplementeerd,
kan het LHM zonder deze vervolgstappen nog niet worden ingezet voor de analyse van zout.
Ook voor de simulatie van de dikte van de regenwaterlens in kwelgebieden en/of het
zoutgehalte in de wortelzone zijn verbeteringen nodig. Na realisatie van deze verbeteringen
zou de methodiek ook kunnen worden ingezet voor simulatie van kwel in de wortelzone, ten
behoeve van kwelafhankelijke natuur in hoog Nederland.
Er zijn verbeteringen doorgevoerd in de modelcode en parameterisatie van metaSWAP. Deze
hebben geleid tot verklaarbare veranderingen in de modeluitkomsten. Aanpassing van de
hysteresefactor voor de wortelzone heeft bijvoorbeeld geleid tot een iets hogere verdamping.
Andere veranderingen hebben lokaal gevolgen, zoals wijziging van de beregeningsvraag in
glastuinbouwgebieden en de verdamping in Noord-Brabant. Over het algemeen zijn de
effecten op de jaarlijkse landelijke waterbalans gering.
De ondergrondschematisatie is in Noord-Brabant sterk gewijzigd en de schematisatie van de
breuken is verbeterd. De aanpassingen van de ondergrond in Noord-Brabant sluit aan bij de
regionale modellering door de waterbeheerders in Noord-Brabant. Verder zijn in zuid
Nederland dubbele winningen uit de schematisatie verwijderd. Het gevolg hiervan is dat rond
winningen hogere grondwaterstanden worden berekend in zuid Nederland.
In het oppervlaktewatersysteem is een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd die leiden tot
geringe verschillen in resultaten, vergeleken met de vorige versie van LHM. Een nieuw
aandachtspunt dat naar voren kwam bij de toetsing, is dat een opgelegde chloride normering
in een district niet leidt tot de verwachte inlaatbeperking; dit kwam waarschijnlijk ook voor in
eerdere versies van het LHM en moet nader worden onderzocht.
Verder zijn stappen gezet in het beheer en onderhoud van tools en data, bijvoorbeeld ten
behoeve van het genereren van data voor de verdringingsreeks en afleiden van
waterbalansen. Tot slot is in een pilot aangetoond dat het technisch mogelijk is om
meteorologische data uit Meteobase te gebruiken in LHM. Daarbij is een aantal
onvolkomenheden in de data van Meteobase geconstateerd4. Het gebruik van data uit
meteobase kan toegevoegde waarde hebben. Tot nog toe wordt in LHM bewust gebruik

4

De onvolkomenheden zijn inmiddels hersteld door de beheerder van Meteobase (16 oktober 2015), maar de
verbeterde invoer was niet tijdig beschikbaar om nog te kunnen verwerken in deze rapportage.
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gemaakt van langjarige reeksen van het KNMI, omdat hiermee eenduidig effecten van
droogte en klimaatverandering kunnen worden bepaald.
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7.2

Aanbevelingen
Ten eerste worden de aanbevelingen van De Louw (et al, 2014) met betrekking tot
verbetering van de modellering van zout herhaald. Daarna volgen de overige aanbevelingen
op basis van de uitgevoerde werkzaamheden.

7.2.1

Vervolgaanbevelingen uit integrale analyse zout
Voor verdere verbetering van de zoutmodellering worden de volgende stappen aanbevolen:
1. Verificatie van het opschalingsconcept van een puntmodel naar een gridcel-model
met behulp van een 2D numeriek model. TRANSOL gebruikt een concept voor
opschalen van een puntmodel naar een gridcel door de drainagefluxen over de
compartimenten van het kolom-model te verdelen. Deze rekenwijze is bepalend voor
de uitkomsten en moet worden getoetst aan de hand van een 2D numeriek model..
Dit kan gebeuren door vergelijken van de resultaten van simulaties met
Seawat/MT3D en TRANSOL voor enkele voorbeeldsituaties.
2. Een gevoeligheidsanalyse voor zowel TRANSOL als SEAWAT/MT3D om te
verkennen hoe veranderingen in bijvoorbeeld kwelflux, neerslagoverschot,
geologische opbouw / doorlatendheid en drainagekarakteristieken doorwerken op het
zoutprofiel en de zoutvrachten. De gevoeligheid moet consistent zijn voor de
verschillende modellen.
3. Toetsing van MetaSWAP-TRANSOL door voor 2 beschikbare veldcases (De Louw et
al. 2013) de rekenresultaten te vergelijken met de veldmetingen. Pas wanneer de
absolute zoutbelasting en de dynamiek binnen redelijke foutenmarges kunnen
worden voorspeld, heeft het zin de data aan te passen (stap 4) en een analyse van
het zout voor het NHI uit te voeren (stap 6).
4. Aanpassen van de schematisering en databestanden in het NHI:
–
Verbeteren en verfijnen van schematisering en bodemfysische data in
holoceen Nederland met klei ; de bestaande schematisering geeft vanaf 1.20
m-mv een homogeen profiel aan en houdt geen rekening met bijv. een
overgang van gerijpte naar ongerijpte klei.
–
De initialisatie van het zoutprofiel optimaliseren door in een cyclus
berekeningen voor een reeks jarente herhalen, waarbij de eindconcentratie
wordt gebruikt als beginconcentratie van de volgende cyclus totdat de
eindconcentratie niet meer verandert.
–
Aanbevelingen voortkomend uit de integrale zoutanalyse verwerken. Hierbij
kan worden gedacht aan aanpassingen aan LSW’s., inlaat- en
beregeningsregels, locaties van inlaten en poldergemalen, etc.
–
Verbetering van de 3D-verdeling van het zoutgehalte van het grondwater op
basis van nieuwe metingen en regionale zoet-zout modellen.
5. In B&O brengen, inclusief testbanken.
6. Toepassen in NHI en analyseren van de resultaten.
a. Dit omvat een analyse van het gehele zoutsysteem waarbij de resultaten
zullen worden vergeleken met metingen van de waterschappen.
b. Daarnaast wordt voorgesteld in samenwerking met 2 of 3 waterschappen een
analyse uit te voeren waarbij een geheel boezemsysteem onder de loep wordt
genomen.
c. Na deze uitgebreide analyse en validatie zullen er nog enkele aanpassingen
moeten plaatsvinden. Na deze aanpassingen kan NHI worden ingezet om
zoetwatervraagstukken op te lossen waarbij zoutconcentraties van het
oppervlaktewater een rol spelen.
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7. Als de dynamiek van de zoutbelasting naar het oppervlaktewater juist wordt
gesimuleerd kan de NHI-zoutmoduleversie1.0 worden opgeleverd.
Aanvullend op de acties met betrekking tot TRANSOL wordt aanbevolen het grondwaterdeel
van NHI dichtheidsafhankelijk te maken.
7.2.2

Overige aanbevelingen
Hier volgt een aantal aanbevelingen die uit deze rapportage naar voren zijn gekomen.
•

Toepasbaarheid NHI-TRANSOL vergroten
Er wordt aanbevolen om NHI-TRANSOL verder geschikt te maken voor het berekenen
van diktes van regenwaterlenzen in kwelgebieden en zoutconcentraties in de
wortelzone. Daarnaast wordt aanbevolen het geschikt te maken voor het voorspellen
van kwel in de wortelzone ten behoeve van kwelafhankelijke natuur in hoog-Nederland.

•

Grondwatermodellering Limburg-Brabant.
Het is gewenst de overgang van ondergrondparameters rond de provinciegrenzen van
Noord-Brabant en Limburg te verbeteren in een volgende versie van LHM. Aangeraden
wordt de ondergrondschematisatie van Ibrahym te betrekken en meteen aandacht te
besteden aan verbetering van de initiële randvoorwaarden voor Zuid-Limburg.

•

Schaal onafhankelijke parameterisatie van de breuken
Het is gewenst in de toekomst de parameterisatie van de breuken schaal onafhankelijk
te maken, dit kan door aanpassing in de software.

•

Chloride normering
Er is geconstateerd dat de opgelegde chloride normering in district 521 niet leidt tot de
verwachte inlaatbeperking; dit moet nader worden onderzocht.

•

Parameterisering LSW’s
Een tiental LSW’s is nog niet volledig geparameteriseerd. Het betreft enkele grotere
LSW’s en een aantal snippers. Het is gewenst in een volgende versie van LHM de LSW
parameterisatie verder te verbeteren.

•

Regionale verdringingsreeksen
Aanbevolen wordt om de regionale verdringingsreeksen te implementeren in NHI, in
samenwerking met de regio.

•

Aanpassen van Meteobase
Het verdient aanbeveling om de NetCDF-files compleet te maken door de juiste
projectie en eenheden toe te voegen. Daarnaast wordt aanbevolen om het ontsluiten
van grotere datasets via de website van Meteobase in de toekomst te faciliteren.

Verder wordt het volgende vanuit het project waterkwaliteitsmodellering (Deltares en Alterra,
2015, in prep.) aanbevolen:
•
Bij toepassing van de geohydrologische schematisatie van NHI 3.02 voor
waterkwaliteitsmodellering is geconstateerd dat de datasets voor kD en c-waarden in
het topsysteem niet consistent zijn met de laagdikten (top- en bottom waarden). Het is
gewenst om binnen NHI deze schematisatie te herzien en de datasets voor de
ondergrond consistent te maken.
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A Inpassing ondergrond Brabantmodel
In deze bijlage is de ondergrondparameterisatie weergegeven voor NHI 3.02 en LHM 3.1.0 in
de omgeving van Noord Brabant, aanzien in deze provincie de ondergrond is aangepast. In
Noord-Brabant en België is de ondergrond parameterisatie van het het Brabantmodel
overgenomen in LHM 3.1.0
A.1

Ondergrond schematisatie doorlaat vermogen
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A.2

Ondergrondschematisatie weerstand
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B Bijlage conceptuele beschrijving zout; distribution of
drainage fluxes with depth
Piet Groenendijk, september 2015.
B.1

Introduction

In regions with water discharge towards drainage systems the residence time of soil
water is strongly influenced by the size and depth of the drainage systems. For solute
transport it is essential to take this discharge into account because it reduces the
discharge towards groundwater and it may contribute considerably to the solute
balance of a soil system.

B.2

Concept

Drain densities of a three level drainage system are defined as:
 l1 ; M =  l2 ; M =  l3
M1 =
2
3
A reg
A reg
A reg
(B.1)
where Areg (cm2) is the area of the subregion, l1, l2 and l3 are the total lengths (cm) of
respectively the first, second and third order drains and M1, M2, M3 are the drainage densities
(cm-1) of respectively the first order, the second order and the third order drainage system. The
drainage fluxes qd,1, qd,2 and qd,3 (cm d-1) are calculated by linearized flux-head relationships:
qd,1 =

φavg - φd,1
γ1

;

q d,2 =

φavg - φd,2
γ2

;

q d,3 =

φavg - φd,3
γ3

(B.2)
where avg is the regional averaged groundwater level (cm), d,i the drainage hydraulic head
(cm) of drainage system order i, and i the drainage resistance (d) of drainage system order i.
This drainage concept is schematically illustrated in Figure B.8.1, depicting a linear reservoir
model with outlets at different heights.
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Local to sub-regional flow system
Drainage to
trenches

 avg

Drainage to (open)
field drains

Regional groundwater
flow system
saturated
soil profile

Drainage to
channels

Figure B.8.1 Illustration of regional drainage concept. The resistance mainly consists of radial and entrance
resistance near the drainage devices

B.3

Implicit approach of travel times

In this section, the concept for the distribution drainage fluxes with depth as one of the sink
terms in the SWAP model is described. Although the concept discussed here is valid for a
region having any number of drainage levels, only three drainage systems are considered for
reasons of convenience.
One-dimensional leaching models generally represent a vertical soil column. Within the
unsaturated zone, solutes are transported by vertical water flows, whereas in the saturated
zone the drainage discharge can have a three dimensional flow pattern. Within the unsaturated
zone, chemical substances are transported by vertical water flows, whereas in the saturated
zone the drainage discharge leaves the vertical column side-ways. For example in the ANIMO
model (Rijtema et al., 1997), the distribution of lateral drainage fluxes with depth has been
used to simulate the response of the load of chemicals on the surface water system to the
inputs in the groundwater system. In this section, the concept for a distribution of lateral
drainage fluxes with depth in an one-dimensional hydrological simulation model will be
described. The following assumptions are made:
steady groundwater flow and homogeneous distribution of recharge rates by rainfall;
the aquifer has a constant thickness.
For convenience, only three levels of drains are considered, although the concept discussed
here is valid for a system having any number of drainage levels.
Van Ommen (1986) has shown that for a simple single-level drainage system, the travel time
distribution is independent from the size and the shape of the recharge area. Under these
assumptions, the average concentration in drainage water can mathematically be described by
the linear behaviour of a single reservoir. But, the non-homogeneous distribution of

B-2
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exfiltration points, the variety of hydraulic properties and the influence of stratified soil
chemical characteristics necessitates to distinguish between the different soil layers.
The distribution of drainage fluxes with depth is used to describe the travel time distribution of
drainage water in an implicit manner. Drainage fluxes are treated as lateral sink terms of the water
balance in the SWAP model. The vertical flux qy in the saturated zone of the SWAP model relates to
the distribution of lateral drainage rate sink terms according to:
dqy
dy



qdrain
D

(B.3)
where D is the depth of the zone for which qdrain has a certain value. Assume that a fluid particle is at
the depth of y0 at time t0. The time it takes for this particle to reach a depth y is given by:
y

t  t0 

 dy

 q y ( y)

y0

(B.4)
The travel time relation is governed by the vertical flux as a function of depth and the
porosity.
B.4

Discharge layers

The concept of the distribution of the drainage flux with depth for a single level drainage
system can be very simple. The Dupuit-Forcheimer assumption involves disregarding the head
loss due to radial flow and vertical flow in the largest part of the flow domain. Based on this
rule, the groundwater movement towards drains in a non-stratified aquifer is considered as an
uni-directional flow and the drainage flux is distributed uniformly with depth.
The distribution with depth for a multi-level drainage system should ideally be based on the 3D flow paths of water parcels migrating to drains. But since such type of information is not
available in the 1-D vertical model, additional assumptions have to be made. The concept of
discharge layers has been introduced, representing the flow systems associated with each of
the drains. Although the verification of the concept by comparing the depth of discharge
layers with the streamline patterns generated by 2D models do not always agree, the concept
enables the accounting of the different types of water courses and the stratification of
hydraulic properties in the implicit travel time approach.
The discharge layers are considered as horizontal layers. Each layer occupies a certain part of
the groundwater volume. The ratio between the occupied flow volumes Vi is derived from the
proportionality between flow volumes and volumetric discharge rates:
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Q
Vi
 drain,i
Vi 1 Qdrain,i 1

(B.5)
The volumetric flux Qdrain,i to drainage system i, is calculated as:
Qdrain,i  Ldrain,i qdrain,i

(B.6)
Flow to first order drains

V1/2
D1
Ldrain,1/2
Flow to second order drains

V2/2

D2

Ldrain,2/2
Flow to third order drains

D3
V3/2
Ldrain,3/2

Figure B.8.2 Schematization of regional groundwater flow to drains of three different orders

First order drains act also as field ditches and trenches and next higher drains act partly as
third order drains. In the SWAP-model the lumped discharge flux per drainage system is
computed from the relation between groundwater elevation and drainage resistance. Figure
B2Error! Reference source not found. shows the schematization of the regional
groundwater flow, including the occupied flow volumes for the nested drain systems. The
volume Vi consists of summed rectangles LiDi of superposed drains, where Di is the thickness
of discharge layer i.
The flow volume Vi assigned to drains of order 1, 2 and 3 is related to drain distances Li and
thickness Di of discharge layers as follows:
(B.7)
V1  L1D1  L2 D2  L3 D3

B-4
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V2  L2 D2  L3 D3

(B.8)
(B.9)

V3  L3 D3

Rewriting Eq. B.7 to B.9 and substituting Eq. B.5 and B.6 yields an expression which relates
the proportions of the discharge layer to the discharge flow rates:
L1D1 : L2 D2 : L3 D3 

(B.10)

(qdrain,1Ldrain,1  qdrain,2Ldrain,2) : (qdrain,2Ldrain,2  qdrain,3Ldrain,3) : (qdrain,3Ldrain,3)

In theory, the terms (qdrain,1Ldrain,1  qdrain,2Ldrain,2) and (qdrain,2Ldrain,2  qdrain,3Ldrain,3) can take
negative values for specific combinations of qdrain,1Ldrain,1, qdrain,2Ldrain,2 and qdrain,3Ldrain,3 . When
(qdrain,1Ldrain,1  qdrain,2Ldrain,2) < 0 it is assumed that D1 will be zero and the nesting of superposed
flows systems on top of the flow region assigned to drainage class 1 will not occur. Likewise,
a separate nested flow region related to a drainage class will not show up when
(qdrain,2Ldrain,2  qdrain,3Ldrain,3) < 0. These cases are depicted schematically in figure B.3.
qdrain,1Ldrain1 - qdrain,2Ldrain2 < 0
Flow to second order drains

Flow to first order drains

D3

D2

V1/2
V2/2

D1 = 0

qdrain,2Ldrain2 - qdrain,3Ldrain3 < 0
Flow to third order drains

Flow to second order drains

D3
V2/2
V3/2

D2 = 0
D1

Figure B.8.3 Schematization of regional groundwater flow to drains of three orders when either
qdrain,1Ldrain,1 - qdrain,2Ldrain,2 < 0 or qdrain,2Ldrain,2 - qdrain,3Ldrain,3

If the soil profile is stratified with respect to horizontal conductivities, the heterogeneity can
be taken into account by substituting transmissivities kD for layer thicknesses in Eq.B.11:
KD1 : KD2 : KD3 

qdrain,1Ldrain,1  qdrain,2Ldrain,2 qdrain,2Ldrain,2  qdrain,3Ldrain,3
:
: qdrain,3
Ldrain,1
Ldrain,2

(B.11)

Lateral drainage fluxes to a certain drainage system per nodal point are calculated by
multiplying the flux and the transmissivity proportion of that nodal point in the total
transmissivity of the discharge layer, schematically depicted in Figure B.4
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0

kD

soil surface

0
hgwl
D3

kD3
D2

D1

kD2

z

base of local flow system
kD1

Figure B.8.4 Cumulative transmissivity as a function depth

The lateral flux relation per unit soil depth shows a uniform distribution. Lateral drainage
fluxes qd,k,i to drainage system k for each nodal compartment i of the simulation model are
calculated by: q d,1,i = q d,1 i

k h,i Δzi
z=-D1-D2 -D3



for

- D1 - D 2 - D3 < z < φavg

(B.12)

k h,i Δzi

i z=φavg

q d,2,i = q d,2

k Δzi

h,i
i z=-D2 -D3



for

- D2 - D3 < z < φavg

(B.13)

k h,i Δzi

i z=φavg

q d,3,i = q d,3

k h,i Δzi
iz=-D3

k

h,i

for

- D3 < z < φavg

(B.14)

Δzi

i z=φavg

where kh,i is the horizontal conductivity of compartment i, zi is the thickness of compartment
i, and iz=-D1-D2-D3 and iz=avg are resp. the numbers of the bottom compartment and the
compartment in which the regional groundwater level is situated. Water quality models such
as ANIMO (Rijtema et al., 1997) compute the average concentration of discharge water which
flows to a certain order drainage system on the basis of these lateral fluxes. The avering rules
are:
i z=-D1-D2 -D3



c1 =

B-6

q d,1,i ci

i z=φavg

q d,1

(B.15)
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i z=-D2 -D3



c2 =

q d,2,i ci

i z=φavg

(B.16)

q d,2
i z=-D3

q

c3 =

c

d,3,i i

i z=φavg

(B.17)

q d,3

Using these average concentrations computed by a leaching model, the average concentration
cR at the scale of a sub-region is calculated as:

cR =

q d,1 c1 + q d,2 c2 + qd,3 c3
q d,1 + qd,2 + qd,3

(B.18)
B.5

Maximum depth of a discharge layer

For the purpose of water quality simulations, the thickness of a model discharge layer has to
be limited to a certain depth. In the water quality model, the maximum thickness D of a
discharge layer has been set at:
D

L
4

(B.19)

This rule of thumb is based on the assumption of a half-circular shape of streamlines in a flow
field (Figure B.8.5 ). The deepest streamline which arrives in the drain, originates from a
point at distance L/2. It can be seen that following to the circular shape, the horizontal
distance L/2 corresponds to the length 2D.

Figure B.8.5 Flow field to a drain with half circular shaped sream lines

Homogeneous anisotropic soil profile
In the saturated zone, the horizontal permeability is often larger than the vertical permeability.
General assumptions to deal with the transformation of the anisotropic conditions of a twodimensional flow field are:
- hydraulic heads and flow rates are the same as in an isotropic situation
Veranderingsrapportage LHM 3.1.0
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- x-coordinate:
x’ = x (kv/kh)
- z-coordinate:
z’ = z
- permeability:
k’ = (kv kh)
where the primes denote the transformed values of an anisotropic condition. Applying these
assumptions to the relation between thickness of the discharge layer D and the horizontal
drain distance L yields:
D' 

L'
4



D

L kv
4 kh

(B.20)

At first sight, this condition does not agree with the ‘penetration depth’ derived by Zijl and
Nawalany (1993) for the estimation of the order of magnitude of the characteristic depth of
the flow problem in case of a single layer model. However, these authors consider the wave
length of an assumed sinusoidal shaped phreatic head. This assumption does not hold for
most of the flow systems where only 1 or 2% of the area shows an upward discharge flux at
the phreatic level. Transforming the wave length variable given by Zijl and Nawalany (1993)
to the characteristic distance relevant for drainage systems (L/2) and taking into account the
sinusoidal function can fully explain the difference between Eq.B.20 and the ‘penetration
depth’.
Heterogeneous anisotropic soil profile
For heterogeneous soil profiles, an average value for the anisotropic factor (kv/kh) has to be
considered. The average horizontal and vertical conductivity is calculated as:
i z=-D1-D2 -D3



kh =

k h,i Δzi

i z=φavg
i z=-D1-D2 -D3



(B.21)
Δzi

i z=φavg
i z=-D1-D2 -D3



kv =

Δzi

i z=φavg
i z=-D1-D2 -D3



i z=φavg

Δzi
k v,i

(B.22)

and the maximum depth of the discharge layer bottom:
D

L kv
4 kh

(B.23)

The assumption of cylindrical shaped streamlines is an abstraction of the actual streamline
pattern. The condition (D  L/4) based on this model assumption is most relevant at large D/L
ratios. Ernst (1973) provides a mathematical formulation of a streamline pattern in a saturated
soil profile of infinite thickness. Such a hydrological situation can be seen as the most extreme
situation for evaluating the influence of the D/L-ratio. In reality, the drainage flow will occupy

B-8
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less space in the saturated groundwater body and the flow paths will be less deep. The
streamlines can be described as:
 -2πL
 2πx  
 e L sin 
 
q
 L  
ψ  x, z  = 0 arctan  -2πL
 L
π
 2πx  
 e cos 
 -1 
 L  


(B.24)

where  (x,z) is the stream function and q0 is the discharge flow rate which originates from
the area between x=0 en x=L/2. The streamline pattern is shown graphically in Figure
B.8.6 , where the water enters the groundwater body along the line z=0 and the water is
discharged by a drain at (0,0).

Figure B.8.6

Stream line pattern in a groundwater system of infinite thickness

The majority of the precipitation surplus does not reach the line at depth -z/D=0.25. In this
soil column, imaginary horizontal planes at z=-D can be considered. The streamline with its
deepest point at -z/D=1, but not intersecting the line z=-D, bounds the stream zone which will
never be found below z=-D. The following condition holds for the streamline with its tangentline at z=-D:
 ψ  x, D 
x

=0

(B.25)

Evaluation of this expression yields a value for the horizontal coordinate of the point of
contact between the streamline and the line z=-D. Together with the value z=-D, the
horizontal distance can be substituted into the general stream function equation. This action
yields a flow fraction /q0 of the total drainage discharge which will never be found below
the line z=-D. The depth has been transformed to a fraction of the drain distance to summarize
all possible relations into one graph.
In a soil profile with infinite thickness, about 87% of the total drain discharge is conveyed
above the plane at z=-L/4. In a deep soil profile with finite thickness, more than 87% of the
total drain discharge will be transported above this plane.
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B.6

Concentrations of solute in drainage water

The discharge layer approach assumes a uniform function of the lateral flux intensity with
depth. Therefore, the vertical flux as a function of depth for a single drainage system can be
described by a linear relation:
q z = ε

dz 
z
= 1+  q drain + q bot
dt  D 

(B.26)

where ε is the soil porosity, q the vertical flux and qbot the vertical flux across the lower
boundary of the soil profile. The relations hold between the phreatic level at z = avg and the
lower boundary at z=-D This equation can be used to derive the residence time T as a function
of depth, provided t = T0 at z = avg:
T = T0 +

εD  q  φavg  

ln 
q drain  q  z  



(B.27)

Streamlines can be described mathematically by a stream function. For a two-dimensional
transect between parallel drains, assuming a zero flux at the bottom of the aquifer and a
negligible radial flow in the vicinity of the drains, the stream function ψ(x,z) can be given as a
function of depth z and distance x relative to the origin at the bottom of the aquifer, as
depicted in Fig 7a:
ψ  x, z  = -

R
x D + z
D

(B.28)

where R is the net recharge and D is the thickness of the homogeneous layer.

Figure B.8.7

Streamlines and isochrones of a siol profile with complete drains and (b) schematization of the flow
pattern by a cascade of perfectly mixed reservoirs

Construction of isochrones for solute displacement after uniform infiltration at the phreatic
level yields horizontal lines, because the vertical fluxes do not depend on the horizontal
distance relative to the origin. In the model, the isochrones are regarded as imaginary
boundaries between soil layers.
Each of the soil layers may be regarded as a perfectly mixed reservoir. Part of the inflow is
conveyed to underlying soil layers, the remainder flows horizontally to the water course or
drainage tube. Assuming a steady state situation and equal distances between the soil layers,
B-10
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the displacement of a non-reactive solute through this system may be described by a set of
linear differential equations. For the first reservoir, the following equation applies:
εD dc1
= Rcinp - Rc1
N dt

(B.29)

where N is the number of soil layers and cinp is the input concentration. For an arbitrary
reservoir i, the change in concentration is described by:
εD dci N - i +1
N - i +1
=
Rci-1 Rci
N dt
N
N

(B.30)

Assuming an initial concentration c0 uniform over the entire depth, the solution to the
differential equations yields the concentration course over time in reservoir j:
c j  t  - cinp
c0 - cinp

- N-i+1 Rt
j
 N  N - i 
i+1
εD
=   
  -1 e
i=1  i -1 j - i 

(B.31)

Since the outflows of all reservoirs are assumed to be equal, the resulting concentration in
drainage discharge can be found as the average of all reservoirs. Lengthy, but straight forward
algebraic summation of the binomial series in Eq. B.31 yields a simple relation for the
concentration in drainage water:
cd  t  - cinp
c0 - cinp

=

-Rt
1 N c j  t  - cinp
= e εD

N j=1 c0 - cinp

(B.32)

This relation is also found if the concentration in the drainage water is modelled by describing
the groundwater system as one perfectly stirred reservoir. Breakthrough curves of the
individual reservoirs as denoted in Figure B.8.7 are presented in Figure B.8.8
. The flow
averaged concentration (indicated by circles) fits to the concentration relation for the single
reservoir approach. Overall effects of vertical dispersion which are introduced by defining
distinct soils layers can thus be described by using one single reservoir. For the single
drainage system, the simulation of solute migration by describing a vertical column with
uniform lateral outflow agrees with the solutions found by Gelhar and Wilson (1974), Raats
(1978) and Van Ommen (1986).
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Figure B.8.8

Step response of outflow concentrations per soil layer (numbered lines) and step response of the
averaged concentration which enters the drains (circles)

B.7

Position of top

The top of any of the discharge layers is situated at the average groundwater level. This
implies that solute transport to drains is calculated for the soil compartments between the
simulated groundwater level and the bottom of the discharge layer. The groundwater level as
the defined top of the zone that contributes to surface water loading may be inaccurate in case
of concentration profiles with steep gradients. In reality the surface water load is determined
by the present concentrations and water fluxes at the exfiltration zone in the drain. From Fig. 9
(left) it can be seen that the concentrations at the drain bottom and at the depth of the surface
water level are lower than the ones at the groundwater level. In such case the concept will lead
to an over estimation to the surface water load relative to the results of 2D models. The SWAP
model provides an option to specify the top of the zone that contributes to surface water
loading as a function of the average groundwater level and the drainage level (ztop, Fig. B.9;
right) according to:
ztop  f ztop φavg  (1  f ztop ) φdrain

B-12
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Soil surface

φ avg

φdrain

ztop

φ avg

φdrain
φ(x)

zbot
Figure B.8.9 2D-schematization of the saturated flow domain with a hypothetical concentration profile indicated by
gray shading (left) and the schematization of the top of the zone that contributes to surface water loading (right)

B.8

Option for interflow

A switch in the input file can be utilized to activate an option in DIVDRA for the simulation
of interflow to trenches or field ditches. This option was implemented on the occasion of the
Vlietpolder research ( http://edepot.wur.nl/231061 ) to simulate waterflows in wet peat soils with
shallow groundwater levels. If this option is chosen, the drainage system with the smallest
drain distance value is considered as the interflow system. The depth of the discharge layer is
set to the bottom of the corresponding drainage system. This position is then automatically
chosen as the top of the remaining discharge systems.

B.9

Discussion
As a consequence of a number assumptions and schematization of the flow pattern, the model
user should be aware of the following limitations:
assumption of steady state during the time increment;
constant depth of the drainage base;
assumption of perfect drains;
uniform thickness of the hydrological profile.
In most of the applications of the regional water quality model, the time step is set at 1 day up
to 10 days. During an interval of 10 days, the drainage flux may vary as a result of variation of
the meteorological conditions. For chemical substances which are bounded in the upper soil
layers, the assessment of the solute discharge to the surface water may lead to considerable
inaccuracies.
The boundary between the groundwater flow affected by the ‘local’ drainage system and the
regional flow can be defined as the depth in the soil profile below which no direct discharge to
surface water occurs. Above this depth, the larger part of the precipitation surplus flows to
water courses and other drainage systems. This boundary depends on the deepest streamline
discharging water to the drainage systems. It can be expected that the size of the subregion
Veranderingsrapportage LHM 3.1.0
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influences the depth of the boundary surface. With larger schematized areas, discharge water
can originate from greater distances, having deeper streamlines. The influence of the seasonal
variation of trans-boundary fluxes at the lower boundary of the modelled soil profile is not
considered.
The uniform distribution of the lateral flux pattern is based on the assumption of perfect
drains. In reality, the flow pattern converges in the surrounding area of the drain. The soil
profile has a uniform depth. When the height difference between maximum groundwater level
and drainage level is larger than a certain fraction of the depth of the saturated profile, this
assumption may not be valid. In theory, these effects can be simulated by defining a
correction function for the lateral flux relation with depth. From the point of view of data
acquisition and validation of hydro-geological parameters, refinement of this relationship is
questionable.
The Dupuit-assumption has been applied implicitly by assuming horizontal discharge layers.
The discharge layer which corresponds to the channel system has been defined as a horizontal
layer at the bottom of the local flow system. In reality, the water discharging to canals at
larger distances infiltrates into the saturated zone. This water takes up some space in the upper
zone of the groundwater system. A way to validate the 'discharge layer' approach presented
above is by comparing a set of simulation results with the outcome of three dimensional
streamline models at regional scale.
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C Bijlage overzicht van verwerkte ISSUES in JIRA
Beschrijving opgeloste issues

#JIRA

Ontbrekende maaiveldhoogten in diverse
delen van het AHN (met name in Limburg)
Verschuiving Neerslag/verdampings grids
Waterbalans NHI (Mozart)
Ontbrekende LSW's in NHI 3.02 MOZART
uitvoer
Paralel rekenen, fout bij gelijktijdig openen
unsa_svat.bda
MozartIn 2014, fout in uslswdem.dik vanaf
2014
Update Meteo Database
Geen type voor lsw 110246
Waterbalans kassen Metaswap niet correct
Issues Deltamodel januari 2015 (gwstanden
Maas en "warm state" na 2 jaar Mozart)
DM crash bij 1 dag berekening
uitzoeken constatering van witteveen+Bos
verschil in neerslag netcdf files
contatering 2 witteveen+bos bij netcdf files:
bruikbaarheid alterra bestanden verbeteren
constatering van witteveen+bos bij Netcdf
files
verwijzing districtsnummers controleren en
evt corrigeren
Buitenlandse aanvoer district 918-919-920
(constatering okt 2014)
herstart MetaSWAP nog niet helemaal op
orde
Update ondergrond Brabant
Ligging HFB breuk Peelrandbreuk
Datafix probleem door hysteresefactor
vochtgehalte
Compartimentdikte
van
profielen
in
preprocessing met steady-state SWAP
Stroomlijnen
en
documenteren
van
preprocessing database MetaSWAP
Initial condition groundwater levels Limburg
and Veluwe
Verdeling
van
drainageflux
over
compartimenten tbv TRANSOL
Verbetering implementatie/kwaliteitsborging
Transol
Verbeteren waterbalans kassen
categorie industriewater verlagen in DM
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53

Opgepakt in
BenO
+

Paragraaf
rapport
3.2.1

80
90
97

+
+

3.3.1
4.7.3
3.4.2

98

+

4.3.1

101

+

-

102
104
108
109

+
+
+
+

3.3.1
3.3.3
-

111
112

+
+

-

113

+

6.3

114

+

6.3

116

+

-

117

+

3.4.5

119

+

4.3.1

124
125
134

+
+
+

3.2.2
3.2.3
3.3.2

135

+

2.3.2

136

+

2.3.2

129

-

-

149

+

4.7.1

153

+

-

167
171

+
+

3.3.3
3.4
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categorie drinkwater (2x) uit mozart halen
aanpassingen onttrekking nutsvoorziening in
DM
categorie
3.2
informatie
uit
verdringingsreeks voor Limburg en Noordbrabant toevoegen in DM
Build vanuit oss repository operationeel
maken bij Alterra
Test
nieuwe
database
MetaSWAP
LHM2015_v01 op NHI-model
Balansfout in LSW 121524, district 685.

172
173

+
+

3.4
3.4

174

+

3.4

175

+

-

178

+

2.3.2

179

+

4.7.3

Balansfout in LSW 181467 (district 513)
Verdamping bij inundatie
Invloed van file voor datafix unsa_svat.bda
overgang naar NHI3.02

180
181
189

+
+
+

4.7.3
3.3.4
2.3.2

C-16

Veranderingsrapportage LHM 3.1.0

1220076-000-BGS-0006, 30 november 2015, definitief

D

Bijlage: District inlaten afhankelijk van chlorideconcentratie
Geert Prinsen, september 2015
N.B. De inlaat wordt gestopt als de gemiddelde chloride concentratie volgens het Sobek-NDB
model op het inlaatpunt boven de norm is; er wordt geen duur opgegeven.
De koppeling van district aan DM knoop, inlaat-omschrijving en norm (mg/l) komt uit de file
DWKeys.txt. De koppeling aan het Sobek-id volgt uit de file DM_Sobek.txt (DWVAL records)
District
45,
Krimpenerwaard
45,
Krimpenerwaard

DM
knoop
6033

Sobek ID

Inlaat

Lek____2_32110.00

6050

HOIJ029_15171.00

Uit de Lek (Hoekse Sluis,
Bergstoep)
Hollandsche IJssel
(Stolwijkersluis, Verdoold,
Reiner
Blok,
Langeland&Korteland)
Vlist en gekan. Holl. IJssel
(Voorneburg (Vlist), Grote
Haven,
beneden
Haastrecht)
Haringvliet
(inlaat
Oostbeer
HVS/Gemaal Oudenhoorn)
Spui
(Inlaatvijzel
Wolvenpolder)
Oude Maas (Puttershoek)

Pm
HOIJ029_17800.00
Geen Sobek-id, niet in
NDB

45,
Krimpenerwaard

4095

138,
Voorne-Oost

6016

HAVL044_2462.00

141, Putten

6029

SPUI084_3979.00

21,
Oudeland
van Strijen
50, Beijerland

6028

OUMA035_13836.00

6028

OUMA035_13836.00

87,
Dordrecht
(beneden Oude
Maas)

6024
6025
6026

NIME_1_1942.40
BEME_12104.80
DOKI073_7527.00

88, Strijen

6015

HODI058_7533.00

89, Korendijk

6016
6029
6038
6090

HAVL049_702.00
SPUI084_7453.00
NIMA025_.00
NOOR098_4180.00

6028

OUMA035_6540.00

521,
IJsselmonde
Noord

861,
IJsselmonde
(noordoever
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Oude
Maas
inlaten)
Nieuwe
Beneden
Dordtsche Kil

Norm
(mg/l)
600
600

600

450

150
600

(diverse

600

Merwede,
Merwede,

600
600
600

Hollandsch Diep (diverse
inlaten)
Haringvliet en Spui (diverse
inlaten)
Noord en Nieuwe Maas
(diverse inlaten: hevels
Oostdijk, Gusto, Pernis,
Brielselaan, Donkersloot,
v.d. Hoven, Oostendam &
Walburg)
Oude
Maas
(hevels
Develsuis,Heerjansdam &
Delta,
Rhoon,gemalen

600
600
600
250
250

250
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Oude Maas)
862,
IJsselmonde
(noordoever
Oude Maas)

6028

OUMA035_6540.00

53,
Alblasserwaard
54, Land van
Heusden
en
Altena

6037

Lek____2_40639.000

6013

Getijms4_10925.00

91, Noordwaard

6013
6014
6015

Gatvdkampen_1_3767.2
Steurgat_988.48
HODI058_7533.00

6014
6015
6014

HODI_bo1_1994.30
HODI_bo1_1994.30
AMER1_2521.04

120,
Zevenbergen
121, Moerdijk
122, Amer

Delta,
Breeman
&
Albrandswaard)
Oude
Maas
(hevels
Develsuis,Heerjansdam &
Delta,
Rhoon,gemalen
Delta,
Breeman
&
Albrandswaard)
Lek (Kinderdijk)
Bergsche Maas
(Bruine
Kil,
Oostkil,
Bakkerkil,
Peereboom,
Genderen, Nieuwe polder
& Wijk en Aalburg)
Diverse inlaten

250

250
250

Inlaat uit Hollandsch Diep

250
250
600

Inlaten
uit
Amer
Hollandsch Diep
Amer

250
250
250

en

In de DM_Sobek.txt staan ook NWVAL records, met koppelingen van DM knopen aan Sobek
locaties, die op sommige punten afwijkt van wat hierboven aangegeven is.
Bijvoorbeeld voor knoop 6013 wordt hierboven bij district 54 als Sobek locatie
Getijms4_10925.00 genoemd, en bij district 91 wordt als Sobek locatie genoemd
Gatvdkampen_1_3767.2. In de NWVAL records wordt voor knoop 6013 het gemiddelde van
deze twee locaties genomen.
Vergelijkbaar worden voor knoop 6014 bij de districten 91, 121 en 122 drie verschillende
Sobek-locaties gebruikt, en hieronder voor knoop 6014 het gemiddelde van deze drie
locaties.
Voor knoop 6016 wordt in de DWVAL records bij district 89 en 138 twee Haringvliet locaties
genoemd (HAVL049_702.00 en HAVL_044_2462.00), terwijl in de DWVAL records een
andere locatie (HAVL_042.00) wordt genoemd.
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