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Publicatie

Samenvatting
In de zomer van 2020 is een nieuwe release van het Landelijk Hydrologisch Model, de landelijke
toepassing van het NHI, opgeleverd: LHM versie 4.1. In de release is de vernieuwde
schematisering van de ondergrond uit LHM versie 4.0 op onderdelen geactualiseerd en
gekalibreerd. Daarbij is ook gebruik gemaakt van nieuwe bodemfysische parameters. Daarnaast
zijn in het kader van beheer en onderhoud diverse overige, kleinere wijzigingen doorgevoerd.
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1.

Inleiding
Jaarlijks wordt een nieuwe release opgeleverd van het Landelijk Hydrologisch Model, de landelijke
toepassing van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI). De afgelopen jaren is het
model vooral toegepast voor analyses van de landelijke zoetwatervoorziening, droogteprognoses
en het aanleveren van hydrologische randvoorwaarden voor waterkwaliteitsberekeningen.
Verbeterpunten die naar voren komen in de toepassingen kunnen in het beheer en onderhoud van
het instrumentarium worden opgepakt, en onderdeel worden van een nieuwe release.
Voor de eerste versie van het Landelijk Water Kwaliteits Model (LWKM, Van der Bolt et al., 2020)
is gebruik gemaakt van LHM 3.5 (Pouwels et al, 2018). Bij de ontwikkelingen van het
waterkwaliteitsinstrumentarium is een aantal tekortkomingen naar voren gekomen van deze versie
die het toepassingsbereik van het waterkwaliteitsmodel hebben beperkt. Daarbij is gesignaleerd
dat met name in het Zuid-Oosten van Nederland te diepe grondwaterstanden zijn berekend, die
vooral in de zomer resulteren in te lage afvoeren naar de sloten en beken. Een belangrijke
aanbeveling bij de ontwikkeling van het waterkwaliteitsinstrumentarium (Van der Bolt et al., 2020)
is het opnieuw opbouwen van de geohydrologische schematisering van de ondergrond op basis
van consistentie datasets, gebruik makend van recente informatie in de Basis Registratie
Ondergrond.
Deze aanbeveling is opgepakt in 2019 in LHM 4.0, door op basis van beschikbare informatie uit
REGIS II V2.2 en GeoTOP een nieuw lagenmodel voor het LHM te construeren (Hunink et al.,
2019). In dit lagenmodel is bovendien zoveel mogelijk aanvullend beschikbare informatie
meegenomen die gebruikt is bij het opbouwen van regionale modeltoepassingen, zodat gebruik
wordt gemaakt van actuele en best beschikbare informatie voor de ondergrond. In LHM 4.0 is ook
gebruik gemaakt van een verbeterde versie van MetaSWAP (Van Walsum et al., 2019), waarin
bovendien een koppeling met het gewasmodel WOFOST is opgenomen.
Hunink et al. (2019) adviseerden bij de oplevering van LHM 4.0 om in een nieuwe versie nog een
aantal gerichte verbeteracties door te voeren in enkele gebieden (met name in Flevoland), waarbij
recent beschikbaar gekomen geohydrologische informatie van het IJsselmeergebied wordt
meegenomen. Ook adviseerden zij het ondergrondmodel te kalibreren.
Vanuit de behoefte om verbeterde hydrologische randvoorwaarden op te leveren voor
waterkwaliteitsberekeningen heeft Rijkswaterstaat WVL eind 2019 besloten bovenstaande
aanbevelingen op te pakken, en in de zomer van 2020 een nieuwe versie van het LHM te
realiseren, LHM 4.1. Afgesproken is om in deze nieuwe versie ook gebruik te maken van recente
beschikbaar gekomen informatie over de Staringreeks (Heinen et al., 2020) en een aantal
gesignaleerde tekortkomingen van LHM 4.0 die naar voren zijn gekomen bij de ontwikkeling van
het landelijk zoet-zout model (Delsman et al., 2020) te verwerken. Verder is afgesproken een
aantal overige beheer- en onderhoudszaken op te pakken, waaronder het verwerken van
verbeterde data voor grondwateronttrekkingen van Vitens.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt de actualisatie van het lagenmodel beschreven, hoofdstuk 3 beschrijft de
wijzigingen in het bodem, water, plant, atmosfeer-systeem. In hoofdstuk 4 wordt de kalibratie van
het ondergrondmodel behandeld. De wijzigingen in het oppervlaktewatersysteem zijn beschreven
in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 gaat in op de wijzigingen in de software. Het effect van de totale
wijzigingen op de resultaten van het LHM ten opzichte van LHM 4.0 is gerapporteerd in hoofdstuk
7. Ook wordt nader ingegaan op verschillen met LHM 3.5, de versie die is toegepast in de
waterkwaliteitsberekeningen. Hoofdstuk 8 sluit af met conclusies en aanbevelingen.
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2.

Aanpassingen in het ondergrondmodel

2.1.

Inleiding
Bij de oplevering van LHM 4.0 is gesignaleerd dat op korte termijn gerichte verbeteracties nodig
zijn in enkele gebieden. Met name in Flevoland; hier bleken door de lagere deklaagweerstand in
de laatste versie van REGIS de kwelfluxen sterk toe te nemen, wat leidde tot een onrealistische
geachte stijging van drainagedebieten in de polder. Hunink et al. (2019) adviseerden om dit te
herzien in een volgende versie en daarbij meteen recent beschikbare informatie van de weerstand
onder het IJsselmeer toe te passen. Ook de duinregio’s vertoonden enkele opvallende
afwijkingen. Aanvullend is aanbevolen om de geohydrologische parameters van het lagenmodel te
kalibreren.
Verder is LHM 4.0 als basis gebruikt voor LHM zoet-zout, een landsdekkend dichtheidsgedreven
grondwaterstroming en zouttransportmodel (Delsman et al, 2020). Bij de toepassing van LHM 4.0
in het transportmodel SEAWAT kwamen enkele inconsistenties in de modelinvoer aan het licht,
die in de kwantiteitsmodellering nog onopgemerkt waren gebleven. Het betrof met name enkele
issues in het hoofdwatersysteem, waar deze overlapten met onderliggende geïmplementeerde
drainage, op specifieke locaties zoals de spaarbekkens in de Biesbosch, het IJsseloog in het
Ketelmeer en de Oude Maas bij Maasbracht. Deze issues zijn ook verwerkt in de nieuwe release.
Een issue voor het aanpassen van onrealistische drainageniveaus in Zeeland is onderzocht, maar
besloten is deze op te pakken bij de actualisatie van het topsysteemscript (zie onder
aanbevelingen).
Tot slot zijn in overleg met Vitens de onttrekkingsgegevens van het waterbedrijf geactualiseerd.
De aanpassingen in het ondergrondmodel zijn in dit hoofdstuk beschreven. Eerst wordt ingegaan
op de geohydrologische aanpassingen, en het effect van de gezamenlijke aanpassingen.
Vervolgens wordt de wijziging van de onttrekkingen beschreven. De kalibratie van de ondergrond
is beschreven in hoofdstuk 4.

2.1.1.

Uitbreiding lagenmodel offshore
Bij de bouw van het LHM zoet-zout (Delsman et al., 2020) is het lagenmodel uitgebreid in de
Noordzee. Dit is gedaan omdat de ligging van kleilagen in de ondergrond buiten de kustlijn een
belangrijke invloed heeft op de doorwerking van de invloed van de zee landinwaarts (zie bijv.
Faneca Sànchez et al., 2012). Om het LHM en LHM zoet-zout consistent te houden, is de
uitbreiding overgenomen in LHM 4.1.
Voor de landinwaartse invloed van de Noordzee zijn met name de ondiepe weerstandsbiedende
lagen van belang. Met toenemende diepte neemt daarnaast de kennis over de verspreiding van
weerstandsbiedende lagen sterk af. Er is daarom bij de bouw van LHM zoet-zout alleen gekeken
naar de verspreiding van de Holocene weerstandsbiedende lagen. Specifiek is gekeken naar de
Laag van Bergen, de kleiïge opvulling van het zeegat van Bergen, de Laag van Velsen, de
vroegste klastische afzetting van de Holocene kustvlakte, en vroeg-Holocene afzettingen voor de
kust van Zeeland. Deze lagen zijn alle onderdeel van de Formatie van Naaldwijk. Daarnaast is
ook de verspreiding van de Formatie van Naaldwijk als geheel in beeld gebracht (Figuur 2.1).
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Figuur 2.1 Offshore verspreiding afzettingen Formatie van Naaldwijk. Bron: Delsman et al. (2020).

Waar één van de specifiek onderscheiden lagen aanwezig is, is een hydraulische weerstand van
1000 dagen aangenomen. Waar geen van de specifiek onderscheiden lagen aanwezig is, maar
de Formatie van Naaldwijk wel, is een hydraulische weerstand van 100 dagen aangenomen. Waar
de Formatie van Naaldwijk niet aanwezig is, is geen weerstand aangenomen boven de
Pleistocene afzettingen. Deze weerstanden zijn in LHM zoet-zout opgenomen in de verticale
conductiviteit van laag 10. In LHM 4.1 zijn deze weerstanden verwerkt in de eerste scheidende
laag (C1).Van diepere lagen is te weinig bekend om op basis van data de uitbreiding te doen. Het
bestaande lagenmodel is op grotere diepte daarom geëxtrapoleerd.
Daarnaast is de randvoorwaarde (General Head Boundary, GHB) van modellaag 1 op deze
uitbreiding aangepast. Deze bedekt nu de gehele modeluitbreiding in de Noordzee, met een peil
van 0 m en een conductance van 6250 m2/d. De diepere modellagen hebben dezelfde verbreiding
als modellaag 1 maar hebben een dichte westelijke modelrand. Het effect van deze
modelaanpassingen op de stationaire grondwaterstand1 is getoond in Figuur 2.2 (rechts). Zoals
verwacht beperken de effecten zich tot een smalle strook langs de kust. Doordat de dichte
westelijke modelrand nu verder weg ligt kunnen de grondwaterstanden in de duinregio wat
makkelijker wegzakken; vandaar de verlagingen in deze regio.

Figuur 2.2 Links: ligging van de GHB randvoorwaarde in modellaag 1. Rechts: effect van uitbreiding naar
offshore op de stationaire grondwaterstand (m).

——————————————
1
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2.1.2.

Aanpassing van de buitenlandrandvoorwaarden
Bij de update van de fluxrandvoorwaarden met België en Duitsland voor het nieuwe lagenmodel
zoals ingebracht in LHM 4.0, is gebruik gemaakt van een oudere versie van de IBOUND. Hierdoor
sloot de WEL-randvoorwaarde niet helemaal goed aan bij de IBOUND. Hiervoor is gecorrigeerd.
Het effect van deze modelaanpassing op de stationaire grondwaterstand is minimaal (zie Figuur
2.3).

Figuur 2.3 Effect van de bugfix in de buitenlandrandvoorwaarde op de stationaire grondwaterstand (m).

2.1.3.

Aanpassingen aan de deklaagweerstand

2.1.3.1.

IJsselmeer/Markermeer
TNO-GDN (Gunnink, 2019) heeft in 2019 voor het zuidelijk deel van het IJsselmeergebied een
nieuw 3D model van de deklaag gemaakt en voorzien van verticale doorlatendheid en
deklaagweerstand. Voor het noordelijk deel van het IJsselmeergebied is het GeoTOP model
gebruikt voor de toekenning van de doorlatendheid en de berekening van de deklaagweerstand.
Beide delen zijn samengevoegd en dit resultaat is gebruikt ter verbetering van het LHM. Hierbij is
de GeoTOP-verbreiding volgens REGIS als uitgangspunt genomen. Binnen deze verbreiding zijn
boven- en onderkant van de deklaag en de deklaagweerstand geactualiseerd volgens deze
nieuwe modellering van TNO. Figuur 2.4 toont de wijziging in de gemodelleerde
deklaagweerstand in het IJsselmeer/Markermeer.
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Figuur 2.4 Wijziging deklaagweerstand (d) IJsselmeer / Markermeer. Links: LHM 4.0. Rechts: LHM 4.1.

2.1.3.2.

IJsselmeerpolders
Bij de actualisatie van het lagenmodel in LHM 4.0 is voor de deklaagweerstand van Flevoland
informatie gebruikt van GeoTOP en de hydrotypenkaart. Voor Flevoland heeft dit niet goed
uitgepakt; de resulterende weerstanden worden te laag geacht waardoor vooral de kwelfluxen
worden overschat (Hunink et al., 2019). Aanvankelijk is voor LHM 4.1 geprobeerd verbeteringen in
de deklaagweerstand in dit gebied te bewerkstelligen door deze af te leiden op basis van profielen
conform de methode van der Gaast et al. (2015). Deze methodiek heeft echter geleid tot
vergelijkbaar lage deklaagweerstanden als in LHM 4.0 (zie figuur 2.5). Verwacht wordt dat deze
resultaten niet tot significante verbetering van de modeluitkomsten zal leiden. Daarom is in LHM
4.1 teruggevallen op de deklaagparametrisering van LHM 3.4. Om redenen van consistentie is
deze reset naar LHM 3.4 uitgevoerd voor het gehele, in REGIS 2.2 als Holocene deklaag
gekarteerde gebied waarvoor geen parametrisering van doorlatendheden bekend is vanuit ofwel
GeoTOP, ofwel de nieuwe TNO-modellering van het IJsselmeer/Markermeer. Een uitzondering
hierop betreft het deel van de Friese meren waarvoor er vanuit GeoTOP geen parametrisering
beschikbaar is. De in LHM 4.0 gehanteerde hydrotypenbenadering is hier gehandhaafd, omdat dit
een veel betere match geeft met het in GeoTOP gekarteerde deel van deze meren. Het totale
gebied waarin de deklaagweerstand is teruggezet naar LHM 3.4 wordt gegeven in Figuur 2.6.
Voor het regionale model AZURE wordt naast de actualisatie van de Holocene deklaag van het
IJsselmeer/Markermeer (geïmplementeerd in LHM 4.1) ook gewerkt aan verdere actualisatie van
de deklaag in- en rond de polders, op basis van nieuwe analyse technieken door TNO.
Aanbevolen wordt om, zodra verbeterde informatie over de deklaag vanuit de regio beschikbaar
komt in de NHI toolbox, deze informatie mee te nemen in de dan volgende releases van het LHM.
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Figuur 2.5 Deklaagweerstand (d) Flevoland. Linksboven: LHM 4.0. Rechtsboven: LHM 4.1. Linksonder:
berekende weerstand op basis van profielen conform de methodiek van Van der Gaast et al. (2015).

Figuur 2.6 De zones waarin de deklaagweerstand in LHM 4.1 is teruggezet naar de in LHM 3.4 gehanteerde
waarden.
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Voor het verwerken van de deklaagweerstand uit LHM 3.4 in delen van LHM 4.1 zijn ook de
conductances van het drainage- en oppervlaktewatersysteem teruggezet naar de LHM 3.4
waarden. Dit is nodig om een consistente parametrisering van de freatische lekweerstanden af te
leiden volgens de formule van de Lange (zie rapportage LHM 4.0, Hunink et al., 2019).

2.1.3.3.

IJsseloog
Bij berekeningen met het LHM zoet-zout bleken enorme drainagefluxen te worden genereerd in
het Ketelmeer, wat problemen opleverde voor de rekentijden. In een transportmodel resulteren
grote snelheden namelijk in kleine transportstappen en daarmee in lange rekentijden. In het LHM
4.0 was het IJsselloog geschematiseerd met een lage weerstand. In combinatie met het lage peil
ten opzichte van de omgeving resulteerde dit in de hoge fluxen. Omdat dit niet plausibel wordt
geacht is de weerstand van het IJsseloog verhoogd, door deze terug te zetten naar de in LHM 3.4
gehanteerde waarde. Hierin heeft het IJsseloog dezelfde weerstand als het Ketelmeer.

2.1.3.4.

Gecombineerde effecten van de aanpassingen aan de deklaagweerstand
Figuur 2.7 toont het effect op de stationaire stijghoogte van alle aanpassingen van de
deklaagweerstand zoals beschreven in bovenstaande paragrafen 2.1.3.1 t/m 2.1.3.3 samen, voor
modellaag 1 en 2. Freatisch zijn de effecten erg beperkt. In diepere lagen heeft de nieuwe
(overwegend lagere) deklaagweerstand in het IJsselmeer/Markermeer wel een flinke verhoging
van de stijghoogte tot gevolg.
Kleine effecten komen verspreid in het land voor als gevolg van de het terugzetten van de
deklaagweerstand naar LHM 3.4-waarden (zie Figuur 2.6), en de daarop aangepaste
conductances van het drainage- en oppervlaktewatersysteem.
Opgemerkt wordt dat deze figuren ook de effecten bevatten van de lokale wijzigingen aan het
oppervlaktewatersysteem zoals beschreven in de volgende paragraaf. Dit verklaart bijvoorbeeld
de getoonde effecten aan de kust, die niet het gevolg zijn van de deklaagweerstandaanpassingen.

Figuur 2.7 Effect van de aanpassingen aan de deklaagweerstand op de berekende stationaire
grondwaterstanden en stijghoogten (m) voor (links) modellaag 1 en (rechts) modellaag 2.
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2.2.

Aanpassing in de uitwisseling grond- en oppervlaktewater

2.2.1.

Aanpassing ontwateringssysteem Biesbosch
Het water van de Biesbosch was in LHM 4.0 toegekend aan het primair oppervlakte systeem
binnen MODFLOW. Het primair oppervlaktewater systeem is gekoppeld met het
oppervlaktewatermodel MOZART. Dit betekent dat het areaal open water ook door MOZART
wordt meegenomen. Het gebied maakt echter onderdeel uit van spaarbekkens voor de
drinkwatermaatschappij en heeft een directe verbinding met het hoofdwatersysteem. Dit geldt ook
voor de spaarbekkens bij Terneuzen. Daarom is er voor gekozen om het oppervlaktewater van de
Biesbosch ten zuiden van de Nieuwe Merwede en ten noorden van de Maas (zie figuur 2.8) uit het
primair water systeem te halen, zodat dit gebied niet meer wordt meegenomen in de
schematisatie van MOZART.

Figuur 2.8 Locaties waar water uit het primair systeem is gehaald in LHM 4.1.

Dit is een voorlopige oplossing voor LHM 4.1. Aangeraden wordt om in volgende versies hierin
een meer structurele oplossing door te voeren, zoals is gerealiseerd in herziening van het
topsysteemscript (Schoonderwoerd en Mulder, 2020). Daarin wordt meer systematisch een
indeling gemaakt in de waterlopen; onderdelen die worden toegekend aan het
waterverdelingsnetwerk (in DM), de verschillende categorieën in het regionale watersysteem (in
MOZART) en de bijbehorende eigenschappen in MODFLOW, bijvoorbeeld het opleggen van een
peilrandvoorwaarde.

2.2.2.

Correctie primair systeem in Noordzee en Waddenzee
De aanleiding voor de correctie van het primaire systeem in de Noordzee en in de Waddenzee
was dat bij de ontwikkeling van LHM zoet-zout er enkele lagen peilen (ca -1,8 m NAP) voor het
primair systeem waren gesignaleerd op de Noordzeerand van Noord-Holland. Na analyse bleek
dat in de Noordzee en in de Waddenzee langs de kust van Noord-Holland, en in de Noordzee
langs de kust van Zuid-Holland en Zeeland voor een aantal cellen onterecht een primair water
systeem was toegekend aan de cellen. Dit is gecorrigeerd door deze cellen te verwijderen uit het
primair water systeem. Het gaat om cellen in de Waddenzee nabij de haven van Delftzijl en cellen
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in de Noordzee voor de kust van Noord-Holland, Zuid Holland, de kop van Goeree-Overflakkee,
de kop van Schouwen en de kop van Walcheren (zie voorbeelden in figuur 2.9).
De oorzaak moet worden gezocht in de voorbewerkingenprogrammatuur voor het topsysteem
(topsysteem.py), waarin peilen, weerstanden en bodemhoogte voor de verschillende
watersystemen worden aangemaakt. In deze programmatuur worden bij het aanmaken van invoer
voor het primair systeem verschillende invoerbestanden met verschillende extensies gebruikt,
waardoor er onregelmatigheden ontstaan aan de begrenzingen op de randen van de verschillende
invoerbestanden (o.a. informatie uit de Top10 kaart, LSM-data en de ibound-file die de
modelgrens in MODFLOW aangeeft).
De programmatuur voor het topsysteem wordt herzien ter voorbereiding van volgende releases.
Voorlopig is daarom nu alleen een bugfix uitgevoerd, door de huidige programmatuur zodanig aan
te passen dat de betreffende cellen niet langer onterecht aan het primair water systeem worden
toegevoegd.
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Figuur 2.9 Locaties waar door randverschijnselen het primair systeem niet correct was en is gecorrigeerd.

2.2.3.

Correctie peilen rond de Oude Maas nabij Maasbracht
De Oude Maas en de Maas nabij Maasbracht zijn onderdeel van het Hoofd Water Systeem
(HWS). Opgemerkt is dat het peil in de Oude Maas en een aantal omliggende cellen (in totaal 39
cellen) maar liefst circa 10 meter hoger was, dan op basis van maaiveldhoogte en peilen in het
HWS mocht worden verwacht. De betreffende cellen zijn handmatig geïdentificeerd, en aan deze
cellen is het HWS peil van een naburige, correcte, cel toegewezen.
De peilen voor het HWS zijn afkomstig uit berekeningen met het Landelijk Sobek Model (LSM). In
deze modelresultaten bleken enkele grotere afwijkingen voor te komen. Er is voor gekozen om de
foutieve HWS peilen handmatig te identificeren en te vervangen voor het HWS peil van een cel in
de buurt van de foutieve cel. Alle cellen met een HWS ten zuiden van Maasbracht zijn onderzocht
door het peil te vergelijken met de maaiveldhoogte en de naburige HWS peilen. Uiteindelijk is voor
39 cellen het peil handmatig gecorrigeerd. In tabel 2.2 is weergegeven welke cellen het betreft
(kolomnummer, rijnummer) en welke waarden zijn toegekend. In het script dat de peilen toekent
(hws2modflowpeilen) is een bug gerepareerd (zie verder paragraaf 6.4.2).
De voorbewerking van peilen in het hoofdwatersysteem dient te worden opgepakt en verbeterd in
het nieuwe topsysteemscript (Schoonderwoerd en Mulder, 2020). Een beter alternatief zou zijn
geweest om met het huidige topsysteem uit te gaan van nieuwere LSM berekeningen. Hier is
tijdens de ontwikkeling van LHM 4.1. nog niet gebruik van gemaakt omdat dit niet paste in het
ontwikkeltraject, maar dit wordt aangeraden voor toekomstige toepassing van LHM 4.1.
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Tabel 2.1 Locaties van cellen (rij, kolom) waar peilen in het hoofdwatersysteem zijn gecorrigeerd, en
vervangen door de peilen van meer realistisch geachte naburige cellen (rij, kolom)
Kolom
origineel

Rij
origineel

Vervangende
kolom

Vervangende
rij

Kolom
origineel

Rij
origineel

Vervangende
kolom

Vervangende
rij

735

1147

736

1146

753

1105

753

1101

736

1147

736

1146

754

1105

753

1101

740

1133

740

1132

753

1104

753

1101

748

1115

747

1115

754

1104

753

1101

750

1112

753

1101

754

1103

753

1101

749

1111

753

1101

755

1103

753

1101

750

1111

753

1101

753

1102

753

1101

750

1110

753

1101

755

1102

753

1101

750

1109

753

1101

755

1101

753

1101

751

1109

753

1101

756

1101

753

1101

752

1109

753

1101

754

1100

753

1101

750

1108

753

1101

755

1100

753

1101

751

1108

753

1101

756

1100

753

1101

752

1108

753

1101

756

1099

753

1101

751

1107

753

1101

757

1099

753

1101

752

1107

753

1101

757

1098

753

1101

753

1107

753

1101

758

1099

759

1098

751

1106

753

1101

759

1099

759

1098

752

1106

753

1101

Figuur 2.10 Locaties waar opvallende peilen zijn geconstateerd in het hoofdwatersysteem, die zijn
gecorrigeerd.
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2.3.

Actualisatie van de onttrekkingen
Door Vitens zijn actuele onttrekkingsgegevens aangeleverd (pers. comm. Van Sijl, 24 april 2020).
Het betreft dagelijkse debieten voor putten die actief waren vanaf het jaar 2011. Daarbij is nog niet
rekening gehouden met een aantal locaties waar ook water wordt gefiltreerd. De winlocaties zijn
weergegeven in Figuur 2.11. In de releases wordt in het LHM gerekend met een vaste onttrekking
uit het grondwater, die is gebaseerd op een langere periode. Desgewenst kan in scenarioberekeningen het debiet worden gevarieerd gedurende de tijd.
Voor de actualisatie van de onttrekkingen is gebruik gemaakt van de gegevens over de periode
2009-2018. Hieruit is een gemiddelde (stationaire) onttrekking bepaald, op basis van de mediane
onttrekking over de beschouwde periode. De wijziging van de totale onttrokken hoeveelheid t.o.v.
LHM 4.0 is weergegeven in Tabel 2.2. De totale onttrekken wijzigt beperkt (<1%); lokaal kunnen
wel grotere verschillen optreden. De effecten op de stationaire grondwaterstand en diepe
stijghoogte zijn weergegeven in Figuur 2.12. Uit de figuur is af te leiden dat de effecten van de
wijziging van de onttrekkingen op het freatische grondwater en in diepere pakketten regionaal
overwegend vrij beperkt zijn.
Tabel 2.2 Totaal jaargemiddeld onttrokken debiet voor de onttrekkingen van Vitens in LHM 4.0 en LHM 4.1

Debiet (Mm3/jaar)

LHM 4.0

LHM 4.1

347

345

Figuur 2.11 Overzicht van de in LHM 4.1 gehanteerde locaties van de onttrekkingen van Vitens

.
Figuur 2.12 Veranderingen in stationaire stijghoogten (m) in LHM 4.1 t.o.v. LHM 4.0 door actualisatie van de
Vitens-onttrekkingen. Links: freatisch pakket, modellaag 1. Rechts: modellaag 6 (= laag met de grootste
effecten).
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2.4.

Discussie
De geohydrologische schematisering is uitgebreid en de parametrisering is op basis van de
aanbevelingen in LHM 4.0 op onderdelen gewijzigd. Verder is een aantal fouten gecorrigeerd en is
een deel van de onttrekkingen geactualiseerd. Daarmee is de geohydrologische basis in de
nieuwe release verbeterd en geactualiseerd.
Verdere toekomstige verbetering op onderdelen blijft nodig en is een continu proces. Daarbij kan
worden gedacht aan nieuwe regionale inzichten over de opbouw van de ondergrond. Op korte
termijn is de belangrijkste aanbeveling voor verdere verbetering om de verschillende methoden
voor het afleiden van topsysteemparameters nader te analyseren, en met een groep van experts
keuzes te maken hoe de GeoTOP parameters en aanvullende informatie hierin het beste kunnen
worden verwerkt. Dit wordt in NHI-verband verder opgepakt.
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3.

Actualisatie van het bodem-water-plantatmosfeer systeem

3.1.

Inleiding
Recent is de 2018 versie van de Staringreeks verschenen (Heinen et al., 2020). Ten opzichte van
eerdere versies van de reeks zijn 167 nieuw beschikbaar gekomen monsters uit de periode 20122018 toegevoegd en op een vergelijkbare wijze verwerkt als de vorige versie van de Staringreeks,
die was gebaseerd op 832 monsters. De nieuwe data zijn toebedeeld aan de oude indeling van
Staringreeksbouwstenen uit 1987.
In de geactualiseerde Staringreeks is onder meer bouwsteen O2 herzien, waarvan bekend is dat
in typische profielen op zandgronden, zoals bijvoorbeeld de Hn21 gronden, teveel capillaire
opstijging wordt gesimuleerd. Tot op heden wordt daar dus een te lage verdampingsreductie
berekend, die niet overeenkomt met de verwachte reductie. Voor zware kleigronden daarentegen
is bekend dat juist een te hoge verdampingsreductie wordt berekend (zie hiervoor bijvoorbeeld de
rapportage van LHM 3.4, Bos-Burgering et al., 2018). De verwachting is dat met de nieuwe
Staringreeks de simulatie van de verdampingsreductie op de zandgronden en de zware
kleigronden wordt verbeterd.
In LHM 4.1 is een nieuwe versie van MetaSWAP toegepast, om gebruik te kunnen maken van de
nieuwe bodemfysische bouwstenen (zie paragraaf 6.2). Met deze nieuwe versie is voor de nieuwe
bouwstenen in een eerste stap een vergelijking gemaakt met de berekeningsresultaten van SWAP
(zie paragraaf 3.2.1). Daarbij zijn de model instellingen in MetaSWAP zoveel mogelijk gelijk
geschakeld met het model SWAP, zoals toegepast in de Waterwijzer Landbouw (Mulder, 2020).
Vervolgens zijn de effecten van enkele modelinstellingen op de berekende grondwaterstanden en
verdamping in MetaSWAP geanalyseerd. Na nadere analyse van de berekeningsresultaten van
beregening is besloten om ten opzichte van de instellingen in SWAP wijzigingen door te voeren in
de wortelzoneverdeling en ook de beregeningscriteria aan te passen (zie paragraaf 3.2.2). In
paragraaf 3.2.3 wordt het effect van alle wijzigingen in de onverzadigde zone t.o.v. LHM 4.0
beschreven. Vervolgens is in paragraaf 3.3 een extra analyse uitgevoerd om met de nieuwe
uitgangspunten voor de onverzadigde zone het effect van WOFOST te analyseren. Tot slot zijn de
aannames in het onverzadigde zone model bediscussieerd (paragraaf 3.4).

3.2.

Actualisatie van de bodemfysische bouwstenen

3.2.1.

Toepassing van de nieuwe bouwstenen in MetaSWAP
LHM rekent sinds versie 3.2 met 370 bodemeenheden (zie de veranderingsrapportage LHM 3.2.0,
Burgering et al, 2016). Voor het toepasbaar maken van de nieuwe bodemfysische bouwstenen in
MetaSWAP, zijn de uitkomsten van MetaSWAP voor deze bouwstenen getoetst aan de
uitkomsten van SWAP. Daarvoor zijn de concepten en parameters in SWAP eerst op een aantal
onderdelen gelijkgeschakeld met SWAP. Uit de toetsing bleek dat in droge jaren de modellen
SWAP en MetaSWAP namelijk aanvankelijk forse verschillen vertoonden in de gesimuleerde
bodemverdamping. Dat bleek terug te voeren op het feit dat bij het berekenen van de Richards
vergelijking in SWAP met de herziene bouwstenen de bodemverdampingreductie op de overgang
van bodem naar atmosfeer een veel grotere rol is gaan spelen dan met eerdere versies van de
bodemfysische bouwstenen. Eerder werd de actuele verdamping vrijwel altijd door het Boesten-
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Stroosnijder concept bepaald. Het kalibreren van MetaSWAP op SWAP bestond in het verleden
daarom uit het kalibreren van de Boesten-parameter.
In de huidige kalibratie zijn de parameterwaarden eerst vervangen door de standaard Boestenparameter die in SWAP wordt gebruikt. Vervolgens is - in plaats van de eerdere kalibratie van die
Boesten parameter – een bodemverdampingsreductie concept geïntroduceerd, dat net als SWAP
gebaseerd is op drukhoogte. De aanpassingen in MetaSWAP zijn beschreven in Bijlage B en
worden verder toegelicht in hoofdstuk 6.
De gebruikte parameters in MetaSWAP zijn voor de vergelijkingstest exact gelijk gesteld aan de
parameterinstellingen die zijn gebruikt in SWAP, zoals toegepast in de Waterwijzer Landbouw 2.0
(Mulder, 2020). In de uiteindelijke toepassing in LHM zijn hierop wel enkele uitzonderingen
gemaakt, bijvoorbeeld de waterberging is vanaf een diepte van 0.50 m-mv gereduceerd met 15%.
Dat is een aanpassing die al meerdere jaren binnen het LHM wordt toegepast, om meer dynamiek
van grondwaterstanden te simuleren (zie Hoogewoud et al., 2013). In paragraaf 3.2.4 worden ook
andere voorbeelden genoemd.
Er zijn uitgebreide tests uitgevoerd om MetaSWAP te toetsen aan SWAP, deze zijn afzonderlijk
beschreven in een testrapport (Van Walsum, 2020, zie testrapport). Ter illustratie is een van de
testresultaten opgenomen in figuur 3.1 en tabel 3.1. In de figuur en tabel is de totale verdamping
van aardappelen vergeleken voor MetaSWAP en SWAP, voor drie bekende droge jaren. De
berekeningsresultaten van SWAP en MetaSWAP vertonen kleine afwijkingen. Opgemerkt wordt
dat door de wijze van presenteren de ‘outliers’ worden benadrukt. De RMSE (Root Mean Squared
Error) blijft binnen de 5%.
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Figuur 3.1 Verificatie van de MetaSWAP simulatie van de totale evapotranspiratie voor drie bekende droge
jaren, weergegeven voor het gewas aardappelen (met een maximale wortelzonedikte van 0.50 m) bij
toepassing van de 370 eenheden van de bodemkaart van Nederland.

Tabel 3.1 Verificatie van MetaSWAP vs. SWAP, in termen van RMSE (Root Mean Squared Error) van
afwijkingen van de totale evapotranspiratie, voor het lange-termijn gemiddelde (LTA) en drie droge jaren

Land use
Grassland
Potato
Maize
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LTA
1.3
1.4
1.5

1976
2.4
3.2
4.6

2003
1.9
2.5
2.5
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2006
1.6
1.9
1.8

In figuur 3.2 is voor grasland met Gt VII per bodemeenheid het neerslagoverschot voor de oude
database (met Jarvis parameter 1.0) uitgezet tegen die voor de nieuwe database (met Jarvis
parameter 0.7, aansluitend bij de instellingen van de Waterwijzer Landbouw). Bij veen-, klei-, en
leemgronden is er een gemengd beeld wat betreft de verandering van het overschot. Bij
zandgronden is het beeld eenduidiger, waarbij het overschot gelijk blijft of hoger wordt. Bij de veel
voorkomende eenheid Hn21 (bodemcode 4010, met O2 in het profiel tussen 0.25 en 0.60 m-mv)
neemt het overschot toe van 298 mm/jaar naar 341 mm/jaar.
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Figuur 3.2 Vergelijking van het neerslagoverschot (mm/jaar) bij gebruik van de oude database (Staring Reeks
2016, Jarvis parameter = 1.0, x-as).met de nieuwe database (Staring Reeks 2018, Jarvis parameter 0.7, y-as)
voor grasland met een Gt VII.

De effecten van de nieuwe bodemfysische bouwstenen zijn doorgerekend met MetaSWAP voor
het jaar 2003. In deze analyse is conform de uitgangspunten in de Waterwijzer Landbouw
aanvankelijk gebruik gemaakt van het aangepaste concepten voor de wortelopname (Jarvis 0.7)
en het weglaten van de schaalfactoren. Uit figuur 3.3 blijkt dat de verdamping als gevolg van het
gebruik van de nieuwe bodemfysica en de aansluiting bij de uitgangspunten in de Waterwijzer
significant afneemt in een groot deel van Nederland, vooral in een aantal kleigebieden. In
zandgebieden is er een enigszins gemengd beeld.
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Figuur 3.3 Effecten van het gebruik van de nieuwe bouwstenen van de Staringreeks op de berekende
verdamping in 2003, in combinatie met het effect van het weglaten van de eerder gebruikte schaalfactoren
voor de doorlatendheid en wijziging van concept voor de wortelopname, aansluitend bij de Waterwijzer
landbouw. Blauwe kleuren duiden op afname van de verdamping.

Figuur 3.4 Effecten van de nieuwe bouwstenen van de Staringreeks op de HG3 (links) en LG3 (rechts) in
2003 in combinatie met wijziging van het weglaten van de eerder gebruikte schaalfactoren voor de
doorlatendheid en wijziging van concept voor de wortelopname, aansluiteind bij de Waterwijzer landbouw.
Blauwe kleuren duiden op een vernatting.

Opgemerkt wordt dat door de korte aanloopperiode van één jaar in deze vergelijking meespeelt
dat de startcondities van het model niet volledig zijn afgestemd op de gewijzigde modelinstelling.
Dit speelt zeker in gebieden met diepe grondwaterstanden, zoals de Veluwe en Zuid Limburg.
Uit nadere analyses van de berekeningsresultaten en de effecten van afzonderlijke wijzigingen
(zie bijlage C) blijkt dat de berekende verdamping en grondwaterstanden sterk gevoelig zijn voor
met name de doorgevoerde aanpassingen in de concepten voor de wortelzone. Ook de
schaalfactoren spelen mee; deze dragen bij aan beperktere effecten op de GHG en GLG (in figuur
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3.4) dan verwacht op basis van het neerslagoverschot (Figuur 3.2). In bijlage C is het afzonderlijke
effect te zien van onder meer de schaalfactoren. Daarin is bijvoorbeeld te zien dat de verdamping
gevoelig is voor het gebruik van de schaalfactoren; in kwelgebieden gaat de verdamping omlaag
als gevolg van het effect via capillaire opstijging; op hoge zandgronden gaat bij het gebruik van de
schaalfactor de verdamping juist omhoog, vanwege het beter vasthouden van hangwater.
Wanneer de effecten verder worden afgepeld, dan blijkt het afzonderlijke effect van de nieuwe
bodemfysische bouwstenen vooral te spelen in enkel regio’s in west en noord Nederland. Figuur
3.5 toont het effect van gewijzigde bouwstenen op de berekende verdamping in een individueel
jaar. Grotere verschillen komen vooral voor in gebieden met zware klei, waarvoor in LHM 3.4
wijzigingen zijn doorgevoerd in de bodemfysische eigenschappen (zie Bos-Burgering et al, 2018).
Opgemerkt wordt dat het effect van wijzigingen op de rekenresultaten van LHM, zoals
weergegeven in figuur 3.5 en bijlage C, sterk afhankelijk is van de uiteindelijk gehanteerde
modelinstellingen, bijvoorbeeld voor de wortelzone. Deze instellingen zijn voor LHM 4.1
vervolgens verder aangepast, zoals beschreven in de volgende paragraaf.

Figuur 3.5 Effecten van de nieuwe bouwstenen van de Staringreeks op de berekende verdamping in 2003.
Daarbij is gebruik gemaakt van een uniforme wortelverdeling, zonder Jarvis. Blauwe kleuren duiden op een
afname van de verdamping, rode kleuren op een toename van de verdamping.

3.2.2.

Bijstellen van de concepten voor de wortelzone en de beregeningscriteria
Na nadere analyse van de berekeningsresultaten voor de onverzadigde zone, zijn met de hiervoor
beschreven instellingen (aansluitend bij de Waterwijzer Landbouw) de in LHM berekende
droogtestress op kleigronden en de berekende beregeningsgiften als te hoog beoordeeld.
De concepten in de onverzadigde zone zijn daarom bijgesteld. Er is besloten om terug te gaan
naar het eerder gebruikte concept voor een uniforme verdeling in de wortelzone (zonder Jarvis),
en aanpassing van de beregeningstriggers. Bovendien zijn eerder gebruikte modelinstellingen
voor schaalfactoren voor doorlatendheden gehandhaafd. De keuzes worden hieronder toegelicht.
De te hoge beregening blijkt uit een vergelijking met kentallen die Waterschap Aa en Maas in de
praktijk hanteert. Ook uit vergelijking met toetsingsresultaten voor 2018 in de droogtestudie voor
de zandgronden (De Louw et al, in prep.) komt het beeld naar voren dat de nieuw berekende
berekeningsgiften met de nieuwe bodemfysische bouwstenen te hoog zouden zijn. In het
algemeen is de indruk dat eerdere waarden voor beregening berekend in LHM 3.4, op basis van
oude bouwstenen, beter overeenkomen met de (schaars bekende) kentallen, dan een combinatie
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van nieuwe bodemfysische bouwstenen met oude beregeningsinstellingen. In vergelijking met
LHM 3.4 en LHM 4.0 kunnen de verschillen in beregende hoeveelheden fors oplopen; bij de
nieuwe bodemfysische parameters kon de berekende beregeningsvraag voor een gemiddeld jaar
(een niet droog jaar) wel met orde 100% toenemen.
Uit verdere analyse van de achterliggende mechanismen blijkt dat enkele bouwstenen, zoals de
nieuwe B2-bouwsteen, hoge doorlatendheden kennen, wat er toe leidt dat beperkt water
beschikbaar komt voor de gewassen. Dit resulteert in een snelle stijging van de pF-waarde, en
daarmee een snelle activering van de beregeningstrigger. Hierdoor ontstonden vragen over de
mate van toepasbaarheid van enkele nieuwe bodemfysische bouwstenen. Daarom is contact
gezocht met de ontwikkelaars ervan in Wageningen. Door de bodemdeskundigen in Wageningen
is aangegeven dat de bouwstenen in de nieuwe Staringreeks over het algemeen als verbeterd
worden beschouwd ten opzichte van de vorige reeks (pers. mededeling Heinen, 2020). Binnen
het LHM-project is daarom besloten de nieuwe bouwstenen wel te handhaven in het LHM, en
enkele andere modelinstellingen te wijzigen.
Na de vergelijking van de berekeningsresultaten voor de nieuwe bodemfysische bouwstenen met
eerdere modelresultaten, en na analyse van de effecten van diverse modelinstellingen (zie
testrapport, Van Walsum, 2020) is besloten om met de introductie van de nieuwe bodemfysische
bouwstenen in LHM 4.1 terug te gaan naar het gebruik van de uniforme wortelzoneverdeling,
zoals ook toegepast in LHM versie 3.5 en daarvoor. De belangrijkste overwegingen voor het
afstappen van de exponentiele wortelverdeling die was geïntroduceerd in LHM 4.0, is dat het
gebruik van de sterk aflopende worteldichtheid leidt tot onrealistische berekeningen van
droogtestress van kleigronden, ook na vervanging van de ‘zware’ bouwstenen door ‘lichte’
bouwstenen (zie Bos-Burgering et al,, 2018).
Voor een nadere beschrijving van de verschillen in de concepten voor de wortelzone wordt ook
verwezen naar de veranderingsrapportage LHM 4.0 (Hunink et a., 2019). De keuze om terug te
gaan naar de uniforme wortelverdeling wordt verantwoord geacht, aangezien er geen
systematische bodemopnames zijn die het gebruik van de exponentiële verdeling ondersteunen.
Uit literatuuronderzoek blijkt dat, zeker voor wortelzones tot 50 cm, de gelijkmatige verdeling het
meest aannemelijk is. De keerzijde van herintroductie van dit concept is dat dit in grote delen van
het model wel leidt tot toename van de langjarige verdamping. Een voorbeeld van de gevoeligheid
voor wijziging van de wortelzone is in figuur 3.6 gegeven.

Figuur 3.6 Effecten van wijziging van de wortelzoneverdeling en beregeningscriteria op de berekende
verdamping (links) en de GLG (rechts) in LHM 4.1 t.o.v. de specifieke instellingen die hiervoor zijn gebruikt in
LHM 4.0, berekend voor de periode 2011-2018. Rode kleuren duiden op een toename van verdamping resp.
verdieping van GLG.
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Uit de figuur blijkt dat juist in delen van beleidsgevoelige zandgebieden een toename van de
verdamping en een verlaging van de grondwaterstanden (GLG) wordt berekend, terwijl
waterkwaliteitsberekeningen op basis van LHM 3.5 erop duidden dat grondwaterstanden hier te
laag waren berekend. Besloten is de beregeningstriggers in LHM 4.1 aan te passen conform tabel
3.2, zodat de berekende beregeningsgiften naar verwachting beter aan zullen sluiten bij de
praktijk. Verder is ook duidelijk dat de grondwaterstanden in Zuid-Limburg snel reageren bij kleine
veranderingen; het LHM is hier gevoelig voor veranderingen, evenals in eerdere versies.
In tabel 3.3 is voor enkele jaren het effect van de wijzigingen van wortelzone en de
beregeningscriteria (in tabel 3.2) op de berekende beregeningsgiften weergegeven. Door de
aanpassingen wordt de oorspronkelijke verhoging van de berekende beregeningsgiften voor circa
20 procent gecompenseerd. In figuur 3.7 is de beregeningsgift uit grondwater weergegeven in
LHM 4.1 voor de nieuwe en de oude criteria. Uit de tabel en figuur wordt duidelijk dat aanpassing
van de beregeningscriteria (in combinatie met de concepten voor de wortelzone) een significant
effect heeft op de berekende beregeningsdebieten.

Tabel 3.2 Overzicht van de instellingen voor gewasparameters voor beregening in LHM 4.0 en LHM 4.1.

Landgebruik

Gras
Mais
Aardappelen
Bieten
Mais
Granen
Overige landbouw
Boomteelt
Boomgaard
Bollen
Fruit

Beregeningsgift
(mm)
LHM4.0
LHM 4.1
25
20
25
20
25
20
25
20
25
20
25
20
25
20
25
25
25
25
25
25
25
25

Beregeningscriterium
hsprink (m)
LHM 4.0 LHM 4.1
-6.00
-8.00
-5.00
-5.00
-3.00
-5.00
-4.00
-6.00
-4.00
-4.00
-5.00
-5.00
-6.00
-8.00
-5.00
-5.00
-5.00
-5.00
-5.00
-5.00
-5.00
-5.00

Beregenings(in)efficiëntie
(-)
LHM 4.0
LHM 4.1
0.2
0.05
0.2
0.05
0.2
0.05
0.2
0.05
0.2
0.05
0.2
0.05
0.2
0.05
0.2
0.05
0.2
0.05
0.2
0.05
0.2
0.05

Tabel 3.3 Effect van wijziging van de beregeningsparameters op de berekende beregeningsgiften in LHM 4.1
t.o.v. de oorspronkelijke beregeningsparameters toegepast in LHM 4.1.

Jaar

2016
2017
2018

Beregende
hoeveelheid
oppervlaktewater
(Mm3)
101,3
201,9
354,8

Effect van
nieuwe criteria
en aanpassing
wortelzone
-22%
-21%
-20%

Beregende
hoeveelheid
grondwater
(Mm3)
94,4
176,6
321,6

Effect van
nieuwe criteria
en aanpassing
wortelzone
-20%
-19%
-18%

Validatie van LHM 4.1 zal moeten uitwijzen of de berekeningsresultaten voor beregening en voor
de andere parameters nu inderdaad voldoende aansluiten bij kentallen in de praktijk.
Voor toekomstige verbetering wordt aanbevolen het concept van de trigger voor beregening aan
te passen, omdat de gemiddelde drukhoogte in de wortelzone een bias heeft richting hoge
beregeningsgiften.
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Figuur 3.7 Berekeningsresultaten voor de beregening uit grondwater (mm/jaar) voor een berekening met de
nieuwe beregeningscriteria (links) en de oude beregeningscriteria (rechts), toegepast voor de jaren 2016 –
2018 op LHM 4.1.

3.2.3.

Effecten van gezamenlijke veranderingen in de onverzadigde zone
In de vorige paragrafen zijn de effecten van de nieuwe bodemfysische bouwstenen beschreven en
de overige wijzigingen in de onverzadigde zone in LHM 4.1 ten opzichte van LHM 4.0. In figuur
3.8 is inzicht gegeven in het effect van (uitsluitend) alle veranderingen in MetaSWAP, voor de
berekende LG3 en verdamping voor het individuele jaar 2011 (vooraf gegaan door 2 inspeeljaren).
Uit de figuur wordt duidelijk dat het gezamenlijk effect van de veranderingen in de nieuwe versie
van LHM m.b.t. de bodemfysische bouwstenen, de wortelzone (gebruik van de eerder toegepaste
uniforme verdeling) en de beregeningscriteria op de berekeningsresultaten van LHM groot is. Uit
vergelijking met de resultaten in de vorige paragrafen kan verder worden afgeleid dat het model
gevoeliger kan zijn voor wijziging in de modelinstellingen dan voor de nieuwe bodemfysica.
Opgemerkt wordt dat de hoge zandgronden in deze analyse mogelijk onvoldoende zijn
ingespeeld, door de korte inspeeltijd

Figuur 3.8 Verschil in berekeningsresultaten van de verdamping (links) en de LG3 (rechts) in 2011, als gevolg
van de gezamenlijke wijzigingen in de onverzadigde zone in LHM 4.1 t.o.v. LHM 4.0. Blauwe kleuren duiden
op lagere verdamping en vernatting met de nieuwe instellingen in LHM 4.1.
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3.3.

Effect implementatie WOFOST module
In LHM 4.0 is het gewasmodel WOFOST opgenomen in het LHM, met name om meer realistische
verdamping te simuleren (zie Hunink et al., 2019). Voor LHM 4.1 is het verschil tussen het wel- en
niet meenemen van WOFOST opnieuw beschouwd, om te besluiten of de resultaten mee moeten
worden genomen in de kalibratie. Hiervoor zijn met de nieuwe bouwstenen voor de ondergrond en
de onverzadigde zone de verschillen in berekeningsresultaten beoordeeld op basis van twee
langjarige runs (2011 – 2018) waarin WOFOST wel en niet is meegenomen. In figuur 3.9 zijn de
verschillen in de berekende verdamping en GLG weergegeven. Op basis van de uitkomsten is
geconcludeerd dat de verschillen in verdamping significant zijn in grote delen van Nederland.
Tegelijkertijd is er voor de gesimuleerde periode een beperkt verschil in de berekende
grondwaterstanden waarneembaar tussen de twee modelversies. Dit kan liggen aan de
gehanteerde periode, omdat we weten dat de jaarlijkse verdamping door het gebruik van
WOFOST wijzigt (zie Hunink et al, 2019).
Besloten is de koppeling met WOFOST mee te nemen in de kalibratie en dus de nieuwe release,
omdat de simulatie met WOFOST als conceptuele verbetering wordt gezien. Aangeraden wordt
de berekeningsresultaten met- en zonder WOFOST verder te valideren aan de hand van
metingen, bijvoorbeeld van bodemvocht en satellietopnamen, om uit te kunnen wijzen of de
berekende verdamping daadwerkelijk is verbeterd. Bij deze validatie moet er wel rekening mee
worden gehouden dat in de berekening met WOFOST andere invoer voor de verdamping is
gebruikt. Deze is bovendien toegekend op basis van een indeling hoofdstations, in plaats van door
KNMI geïnterpoleerde waarnemingen, zie voor meer informatie de beschrijving in de
veranderingsrapportage LHM 4.0 (Hunink et al, 2019).

Figuur 3.9 Verschil in berekeningsresultaten van de verdamping (links) en de GLG (rechts) met- en zonder
WOFOST over de periode 2011-2018. Blauwe kleuren duiden op lagere verdamping en vernatting.

29 van 101

Veranderingsrapportage LHM 4.1
11205261-000-BGS-0001, 30 oktober 2020

3.4.

Discussie
Binnen WUR is de afgelopen tijd met specialisten betrokken bij de ontwikkeling van SWAP, de
Waterwijzer en het NHI afgestemd over de te hanteren concepten voor de modellering in de
onverzadigde zone. Aanvankelijk was binnen dit LHM-project de insteek om zo dicht mogelijk aan
te sluiten bij de modelinstellingen die in SWAP worden toegepast in de Waterwijzer Landbouw
(Mulder, 2020). Maar na nadere analyse van de berekeningsresultaten met de nieuwe
bodemfysische bouwstenen met deze instellingen is besloten om hier toch van af te wijken, en
terug te gaan naar eerder gebruikte modelinstellingen (zie paragraaf 3.2.2). Daarbij is besloten
toch vast te houden aan eerder gebruikte schaalfactoren voor de doorlatendheid in LHM en niet
gebruik te maken van Jarvis. Uit de analyses in de voorgaande paragrafen blijkt dat de keuze voor
de instellingen een groot effect heeft op de uitkomsten van LHM, zoals de berekende verdamping,
de grondwaterstanden en de beregeningsgiften. De gemaakte keuzes worden hier verder
bediscussieerd.
In Waterwijzer 2.0 wordt voor het wortelopname concept gebruik wordt gemaakt van
gecompenseerde opname met de Jarvis-methode. Hoewel dit concept in LHM kan worden
toegepast (ωc = 0.7, zie voor beschrijving de rapportage LHM 4.0, Hunink et al., 2019) en dit
aanvankelijk is meegenomen bij het onderzoeken van de individuele effecten van de nieuwe
bouwstenen (zie paragraaf 3.2.1), is uiteindelijk besloten in LHM 4.1 hier geen gebruik van te
maken, omdat ook is besloten geen gebruik te maken voor het concept met een exponentiele
verdeling van de wortelzone (zie paragraaf 3.2.2).
Na nadere analyse is ook de toepassing van de schaalfactoren van de doorlatendheden
gehandhaafd in het LHM. Deze schaalfactoren zijn geïntroduceerd in LHM 3.0 (zie Hoogewoud et
al., 2013). Ook deze modelinstellingen zijn bij het beoordelen van het individuele effect
aanvankelijk gelijkgeschakeld aan de SWAP-instellingen in de Waterwijzer Landbouw, maar
uiteindelijk niet gewijzigd t.o.v. LHM 4.0. De afzonderlijke effecten van deze modelinstellingen zijn
wel weergegeven in bijlage C.
Hoewel de afgelopen jaren de modelconcepten van LHM en Waterwijzer Landbouw verder op
elkaar zijn afgestemd (zie eerdere veranderingsrapportages) wijkt LHM van oudsher ook op een
aantal andere punten af van de instellingen in SWAP, zoals toegepast in de Waterwijzer:
• in LHM worden macroporieën toegevoegd aan de Staring reeks bouwstenen, te weten
3% voor klei- en veenbouwstenen, en 1% voor zandbouwstenen; deze macroporieën
werken in MetaSWAP (vooralsnog) alleen door in de bergingskarakteristiek; de
achtergrond van deze toevoeging is dat de originele metingen aan monsters van de
Staring Reeks verloren zijn gegaan en omgezet naar Van Genuchten parameters; in die
parameterisering is geen mogelijkheid voor het aangeven van macroporieën;
• de waterberging is vanaf een diepte van 0.50 m-mv gereduceerd met 15%. Dat is een
aanpassing die al meerdere jaren binnen het LHM wordt toegepast, om meer dynamiek
van grondwaterstanden te simuleren (zie Hoogewoud et al., 2013);
• Verder is in het LHM geen gebruik gemaakt van zuurstofstress. Hoewel dit
rekentechnisch wel een optie is (zie Hunink et al, 2019), is dit mechanisme tot op heden
niet toegepast in LHM.
• Eveneens wordt in LHM geen gebruik gemaakt van zoutstress. Er is een optie om gebruik
te maken van de Maas-Hoffman relaties, maar de uitkomsten hiervan zijn niet nader
geanalyseerd, en de optie is daarom nog niet toegepast.
In het algemeen geldt dat het effect van de bodemfysische bouwstenen altijd in samenhang moet
worden gezien met de gebruikte concepten voor de wortelverdeling en wortelopname. Door de
verschillende schematisatie van de ondergrond in MetaSWAP en SWAP zou dit ook voor
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sommige modelinstellingen kunnen betekenen dat het beter is voor beide modellen verschillende
concepten te blijven hanteren.
Wel wordt opgemerkt dat de keuzes in concepten en parameterinstellingen voor de onverzadigde
zone soms arbitrair zijn, en worden gemaakt op basis van expert-judgement, en bij gebrek aan
toetsingsgegevens soms ook op basis van het gevoel van de modelleurs. De discussies zullen in
de nabije toekomst naar verwachting dan ook worden gecontinueerd.
Uit de uitgevoerde analyses met het LHM blijkt in ieder geval dat de resultaten zeer gevoelig zijn
voor de gebruikte concepten en parameters voor de onverzadigde zone. Nadere validatie van de
rekenresultaten is dan ook belangrijk voor vervolgstappen. Daarin zal eerst moeten worden
aangetoond of met de gebruikte modelinstellingen de metingen voldoende worden benaderd met
het model of dat er noodzaak is voor herziening van de uitgangspunten.
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4.

Kalibratie van het ondergrondmodel

4.1.

Inleiding
Zoals beschreven in hoofdstuk 1 is de ondergrond in LHM 4.0 geheel herzien (Hunink et al, 2019),
gebruik makend van actuele invoer uit REGIS en GeoTOP. Hunink et al. (2019) adviseerden om
in een volgende versies een kalibratie van de doorlatenheden van het lagenmodel en van de
freatische lekweerstand uit te voeren. Deze aanbeveling is opgevolgd in LHM 4.1.
Een belangrijke aanvullende reden om voor LHM 4.1 een kalibratieslag uit te voeren is de
verwachting daarmee verbeterde randvoorwaarden aan te kunnen leveren voor landsdekkende
berekeningen voor de waterkwaliteit. Bij analyse van de berekening van af- en uitspoeling met het
Landelijk Waterkwaliteits Model (LWKM, Van der Bolt et al., 2020) is namelijk geconcludeerd dat
in een deel van Nederland, o.a. in Noord-Brabant, te lage grondwaterstanden worden berekend,
wat er aan bijdraagt dat in aanzienlijke delen van de zandgronden langjarig gemiddeld te lage
zomerafvoeren worden berekend. De verwachting is dat de nieuwe hydrologie op basis van de
verbeterde geohydrologische ondergrond en de kalibratie een verbeterd uitgangspunt biedt voor
toekomstige waterkwaliteitsberekeningen.
LHM 4.1 is stationair gekalibreerd op stijghoogtemetingen van de periode 2011 t/m 2018. Het is
de eerste keer dat het model op landelijke schaal wordt gekalibreerd aan de hand van metingen.
Daarbij moet wel worden gerealiseerd dat de in dit hoofdstuk beschreven kalibratie een eerste
slag betreft, om binnen beschikbare tijd en budget de gemodelleerde grondwaterstanden beter in
lijn te brengen met kennis over de werkelijke toestand van het grondwater.

4.2.

Methode

4.2.1.

Opbouw stationaire modelversie
De stationaire kalibratie vereist dat er een stationaire modelversie van het LHM beschikbaar is.
Hiervoor zijn de volgende aanvullende modelbestanden aangemaakt:
• Bestanden van de langjarig gemiddelde peilen van het hoofdwatersysteem. Deze zijn
verkregen door de maandpeilen die beschikbaar zijn voor het niet-stationaire model te
middelen over de periode 2011-2018;
• Bestanden van de gemiddelde peilen van het regionale oppervlaktewatersysteem. Deze
zijn afgeleid als gemiddelde waarden van de bestanden met zomer- en winterpeilen van
het niet-stationaire model;
• Bestand van de over de periode 2011 t/m 2018 gemiddelde grondwateraanvulling. Deze
is berekend op basis van een langjarige MODFLOW-MetaSWAP-WOFOST run op basis
van het ongekalibreerde LHM 4.1. Daarbij is gebruik gemaakt van berekening voor de
onverzadigde zone met de nieuwe bodemfysische bouwstenen (zie Hoofdstuk 3). De
gemiddelde grondwateraanvulling is berekend door de MetaSWAP uitvoertermen Ebs
(kale bodemverdamping), Qinf (infiltratie) en Tact (actuele gewasverdamping) te
sommeren over de periode 2011 t/m 2018, en vervolgens te delen door het aantal dagen
in die periode.

32 van 101

Veranderingsrapportage LHM 4.1
11205261-000-BGS-0001, 30 oktober 2020

4.2.2.

Samenstelling ijkset
De ijkset op basis waarvan het LHM stationair is gekalibreerd bestaat uit de mediane (p50)
stijghoogten van de beschikbare meetreeksen, berekend over de periode 2011-2018. In de
volgende paragrafen wordt beschreven hoe deze is afgeleid.

4.2.2.1.

Selectie van meetgegevens
Ten behoeve van de samenstelling van de set van meetgegevens waarop gekalibreerd kan
worden, zijn bij TNO-GDN alle stijghoogtemetingen uit de periode 2011-2018 uit DINO
opgevraagd. Deze set bevat gegevens voor 39.532 peilfilters. Lang niet alle meetgegevens en
meetreeksen zijn echter geschikt voor gebruik in de kalibratie. In twee stappen is een selectie
gemaakt om te komen tot een kwalitatief hoogwaardige meetset.
In de eerste stap zijn de volgende meetreeksen verwijderd:
• Alle filters waarvoor de noodzakelijke meta-informatie (x-coördinaat, y-coördinaat, bovenen onderkant van het filter) niet compleet is;
• Alle meetreeksen die niet voor minimaal 4 jaren uit de periode 2011-2018 minimaal 12
metingen hebben.
• Alle filters van de Waddeneilanden, omdat de invoerparameters in dit gebied niet zijn
geoptimaliseerd en de uitkomsten in dit gebied nog niet nader zijn geanalyseerd,
waardoor het gebied nog als volwaardig onderdeel van het LHM kan worden beschouwd.
In een tweede stap is vervolgens op de resterende meetreeksen tijdreeksmodellering toegepast,
om te bepalen of de dynamiek in de meetreeks voldoende verklaard kan worden uit de dynamiek
van neerslag en verdamping. Indien dat namelijk niet het geval is, is de kans aanwezig dat het
filter en/of de meetreeks beïnvloed zijn door factoren die niet in het model worden meegenomen.
De invloed van die factoren wordt dan tijdens de kalibratie afgewenteld op de gekalibreerde
parameters, wat onterechte parameteraanpassingen tot gevolg heeft. Meetreeksen waarvoor niet
een goed tijdreeksmodel kon worden opgesteld zijn eveneens verwijderd uit de ijkset. Paragraaf
4.2.2.2 gaat verder in op de kwaliteitscriteria waarop de afgeleide tijdreeksmodellen beoordeeld
zijn, en op de ondergrenzen van deze criteria waaronder de meetreeksen verwijderd zijn.
Na de tijdreeksanalyse zijn tevens meetwaarden uit de ijkset verwijderd waarvoor geldt dat het
absolute a priori residu (verschil tussen de ongekalibreerde berekende stijghoogte en de gemeten
stijghoogte) groter is dan 1.5 meter. Dergelijk grote afwijkingen tussen model en meting duiden op
modelfouten. Deze modelfouten mogen niet door parameteraanpassingen gecompenseerd
worden.

4.2.2.2.

Methode van de tijdreeksanalyse
Transfer-ruismodel

De gekozen methode van tijdreeksanalyse voor het huidige project is grotendeels gelijk aan de
methode zoals gehanteerd in Zaadnoordijk et al. (2019). In deze methode wordt een
gemodelleerde tijdreeks verkregen door convolutie van impuls-responsfuncties met de tijdreeksen
van de verklarende stresstermen. Omdat de Gamma-waarschijnlijkheidsverdeling wordt
beschouwd als een redelijke benadering voor de respons van de grondwaterstand op neerslag, is
deze geselecteerd als vorm van de impuls-responsfuncties. Bij de tijdreeksmodellering worden de
parameters van deze functies geoptimaliseerd, zodanig dat variantie van de innovaties wordt
geminimaliseerd.
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De volgende componenten zijn beschouwd voor de tijdreeksanalyse:
• Een impuls-responsfunctie voor neerslag;
• Een impuls-responsfunctie voor verdamping (de responsfunctie voor de verdamping is
gelijk aan die voor de neerslag, vermenigvuldigd met een factor);
• Een ruismodel met exponentieel verval2.
Voor een meer gedetailleerde beschrijving van deze methode van tijdreeksanalyse wordt
verwezen naar Zaadnoordijk et al. (2019).
Neerslag en verdamping

De neerslag- en verdampingsreeksen (op dagbasis) zijn verkregen vanuit dezelfde grids met
KNMI-data die gebruikt worden als invoer voor het LHM.
Gebruikte programmatuur

De pre- en postprocessing voor de tijdreeksanalyse is uitgevoerd binnen Python. Voor het
optimaliseren van de parameters van de impuls-responsfuncties en het simuleren van de
stijghoogtereeksen is gebruik gemaakt van de PASTAS Package; dit is een open-source Python
module voor het processen, simuleren en analyseren van hydrologische tijdreeksen (Bakker et al.,
2017).
Simulatieperiode

De simulatieperiode loopt van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2018. Daarbij is er een
uitzondering gemaakt voor de buizen van de Provincie Noord-Brabant, omdat er in de jaren 2017
en 2018 een systematische fout bleek te zitten in de meetgegevens van de provincie. Deze
systematische fout zou ervoor zorgen dat deze buizen, als gevolg van een slechte
tijdreeksmodellering (zie voorbeeld in figuur 4.1) gediskwalificeerd zouden worden voor de ijkset.
Om te voorkomen dat er een groot aantal waardevolle tijdreeksen verloren zou gaan, is er voor
gekozen voor deze buizen de tijdreeksmodellering uit te voeren voor de jaren 2011-2016.

——————————————
2

de residureeks wordt gemodelleerd met een ruismodel. De residureeks is het verschil tussen de waargenomen
grondwaterstanden en de gesimuleerde grondwaterstanden op basis van de verklarende stressfactoren. Het ruismodel gaat
uit van een exponentieel verval van het residu als functie van de tijd.
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Figuur 4.1 Voorbeeld van een meetreeks van een filter uit het meetnet van de Provincie Brabant, waarin een
systematische fout zichtbaar is in de jaren 2017-2018. Boven: resultaat tijdsreeksmodellering wanneer 2017
en 2018 worden meegenomen. Onder: verbeterde tijdreeksmodellering wanneer 2017 en 2018 worden
uitgesloten van de analyse.

4.2.2.3.

Weging van de meetwaarden
Het gewicht dat aan de meetwaarden tijdens kalibratie wordt toegekend is gebaseerd op de
kwaliteit van de tijdreeksmodellering. Hoe beter het tijdreeksmodel, hoe groter het vertrouwen in
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de verkregen p50-waarde en de representativiteit ervan voor gebruik in de kalibratie. De
toegepaste deel-weegfactoren worden hieronder opgesomd en uitgelegd. Deze methodiek is
grotendeels gebaseerd op de methodiek die is toegepast ten behoeve van de samenstelling van
de ijkset voor Ibrahym (KWR, 2013), op basis van:
•

Verklaarde variantie
Een lage verklaarde variantie betekent dat de metingen niet (goed) met de verklarende
reeksen (neerslag en verdamping) kunnen worden verklaard. De verklaarde variantie
volgt rechtstreeks uit de tijdreeksmodellering door de gemeten en gemodelleerde
waarden met elkaar te vergelijken.

•

Autocorrelatie in de innovaties
De aanwezigheid van autocorrelatie in de innovaties betekent dat er systematische
afwijkingen in het tijdreeksmodel zitten. De autocorrelatie is voor elk tijdreeksmodel getest
voor 25 tijdsintervallen, variërend van 1 dag tot 365 dagen. Vervolgens is het percentage
bepaald van deze tijdsintervallen dat autocorrelatie vertoont3. Daarna is voor alle
percentages, op basis van de populatie aan percentages > 0, de percentielwaarde
berekend. Op basis van deze percentielwaarde wordt het gewicht bepaald (zie onder).

•

Reekslengte
Hoe langer de meetreeks hoe stabieler de tijdreeksmodellering.

•

Meetfrequentie
Bij een lagere meetfrequentie neemt de kans op instabiele modellering toe. De
meetfrequentie wordt berekend als het gemiddeld aantal metingen per jaar.

•

Onzekerheid effect neerslag
Als de standaardafwijking van de schatting van het neerslageffect op de stijghoogte groot
is ten opzichte van de verwachtingswaarde ervan dan is het neerslageffect weinig zeker.
Deze onzekerheid wordt berekend als de variatiecoëfficiënt4 van M0, welke de waarde is
van de totale respons van de stijghoogte op een neerslagpuls.

•

Onzekerheid effect verdamping
Als de standaardafwijking van de schatting van het verdampingseffect op de stijghoogte
groot is ten opzichte van de verwachtingswaarde ervan dan is het verdampingseffect
weinig zeker. Deze onzekerheid wordt berekend als de variatiecoëfficiënt van de
verdampingsfactor, welke rechtstreeks uit het tijdreeksmodel volgt.

•

Innovaties
De innovatie is de toename van de fout ten opzichte van de vorige voorspelling. Hoe
kleiner deze is, des te beter is het tijdreeksmodel. Deze factor wordt uitgedrukt als wortel
uit het kwadraat van de innovaties.

•

Trend in residu
De aanwezigheid van een trend in de residuen betekent dat er een systematische
ontwikkeling in de metingen zit, die niet door het model verklaard wordt. De trend wordt
berekend middels een lineaire regressie door alle berekende residuen, en het verschil te
berekenen tussen de waarde van de trendlijn op 31-12-2018 met de waarde op 01-012011.

•

Verschil tussen gemeten en gemodelleerde p50

——————————————
3

Dit percentage wordt berekend over alle intervallen waarvoor daadwerkelijk de autocorrelatie berekend kan worden. Niet

alle tijdsintervallen bestaan namelijk in elke tijdreeks. Als de tijdreeks bijvoorbeeld volledig bestaat uit 14-daagse metingen,
bestaan er geen intervallen van 1 tot 13 dagen.
4
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Indien het verschil tussen de met het tijdreeksmodel gesimuleerde p50-stijghoogte en de
P50 van de gemeten waarde groot is, duidt dit op een onnauwkeurige
tijdreeksmodellering.
Voor de deel-weegfactoren per aspect zijn lineaire verbanden aangenomen tussen 0
(onvoldoende) en 1 (optimaal). Voor innovaties, reekslengte, meetfrequentie en verklaarde
variantie loopt de weegfactor op van 0 tot 1 (zie Tabel 4.1, bovenste deel). Onder de
onderdrempel is de weegfactor 0, boven de bovendrempel is de weegfactor 1. Bij de
betrouwbaarheid van de neerslag en verdamping, trend in residu, autocorrelatie en het verschil
tussen berekende en gemeten P50 is het omgekeerd. Daar loopt de weegfactor af van 1 bij de
onderdrempel naar 0 bij bovendrempel (zie Tabel 4.1, onderste deel).

37 van 101

Veranderingsrapportage LHM 4.1
11205261-000-BGS-0001, 30 oktober 2020

Tabel 4.1 Gehanteerde boven- en onderdrempel per weegaspect. Voor de weegaspecten in het bovenste
deel van de tabel neemt de deelweegfactor lineair toe van de onderdrempel naar de bovendrempel. Voor de
onderste tabel is het omgekeerd.
Factor

Onderdrempel (weegfactor = 0)

Bovendrempel (weegfactor = 1)

Innovaties

0

5

Reekslengte

4

8

Meetfrequentie

12

24

Verklaarde variantie

50%

100%

Factor

Onderdrempel (weegfactor = 1)

Bovendrempel (weegfactor = 0)

Onzekerheid effect neerslag

0

0.5

Onzekerheid effect verdamping

0

0.5

Trend in residu

2 cm

20 cm

Autocorrelatie

20-percentiel

80-percentiel

Verschil tussen gemeten en berekende
p50

2 cm

20 cm

Het totale gewicht is bepaald door de afzonderlijke deelgewichten met elkaar te vermenigvuldigen.
Omdat al te grote verschillen in weegfactoren slecht kunnen uitpakken voor de efficiëntie van de
kalibratie en omdat de weegmethodiek erg subjectief is, is het uiteindelijke gewicht bepaald door
het percentiel te bepalen van alle gewichten > 0 en deze naar boven af te ronden op tientallen.
Uiteindelijk bestaan dus alleen de gewichten 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 en 100, met een
uniforme verdeling van de meetwaarden over deze klassen.
De hierboven uitgelegde procedure heeft geresulteerd in een ijkset van 7513 p50-waarden. Figuur
Figuur 4.2 toont de ruimtelijke spreiding van de meetlocaties in de ijkset. Wat opvalt is het geringe
aantal meetpunten in de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Flevoland. De reden hiervoor is dat
deze provincies sterk achterlopen met het aanleveren van de monitoringsdata aan DINO.
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Figuur 4.2 Ruimtelijke spreiding van de meetlocaties in de ijkset, met de waarde van het gewicht dat ze
hebben in de kalibratie.

4.2.2.4.

Toekenning meetwaarden aan modellagen
De meetwaarden in de ijkset zijn op basis van boven- en onderkant van het bijbehorende filter
toegekend aan één van de acht modellagen. Hierbij wordt gekeken welke van de modellagen de
grootste overlap heeft met het filter. Vanwege de onzekerheden in de geohydrologische
schematisering achter het lagenmodel en onnauwkeurigheden als gevolg van maaiveldvariaties
binnen een 250x250m gridcel kan het voorkomen dat een filter aan een verkeerde laag wordt
toegekend. Er is getracht dit zo veel mogelijk te ondervangen door te bekijken of een verschuiving
van de meetwaarden naar een andere modellaag een veel betere match op zou leveren tussen
berekende en gemeten stijghoogte. Een dergelijke verschuiving is toegepast indien een
verschuiving van maximaal 2 meter naar boven of naar onder resulteert in een reductie van het a
priori residu van minimaal 0.5 meter. Deze verschuiving is voor 62 filters toegepast.
De uiteindelijke verdeling van de meetwaarden over de modellagen komt tot uitdrukking in de
figuur van Bijlage E met kalibratieresultaten.
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4.2.2.5.

Correctie meetwaarden voor systematische afwijking stationair rekenen
De kalibratie van het LHM is in twee ronden uitgevoerd. Dit bleek nodig omdat na de eerste
ronde bleek dat de kalibratie in zuidoost Brabant, een gebied waar uit het
waterkwaliteitsspoor was gebleken dat het LHM hier vermoedelijk te droog is, de
grondwaterstanden nog verder verlaagde. Bij inzoomen op dit gebied bleken de DINO
metingen inderdaad te wijzen op een, in dit gebied, systematisch te nat model (zie Figuur 4.3
linksboven), wat dus verklaart dat de kalibratie hier de grondwaterstand omlaag wil brengen
om een betere fit te krijgen met de metingen. Figuur 4.3 rechtsboven toont het effect van de
kalibratie in de eerste ronde in dit gebied, met duidelijk zichtbaar de verlaging van de
grondwaterstanden op de Centrale Slenk.
Na nadere analyse van dit (onverwachte) resultaat bleek dat er een systematische afwijking
bestaat tussen de stijghoogten zoals berekend met het stationaire model en die berekend
met het niet-stationaire model, die kan oplopen tot meerdere decimeters. De verschillen
worden vooral verklaard door het niet-lineaire gedrag van de wijze waarop het
neerslagoverschot tot afvoer komt. In het stationaire model komt de grondwateraanvulling
minder tot ondiepe afvoer, doordat deze is afgevlakt na middeling over de langere
kalibratieperiode. In het niet-stationaire model daarentegen kan de grondwateraanvulling en
daarmee de grondwaterstand aanzienlijk variëren in de tijd, waardoor tijdens periodes met
hoge grondwaterstanden een groter deel van de neerslag tot ondiepe afvoer komt. In
gebieden met (langjarig gemiddeld) netto afvoer resulteert dit in de stationaire kalibratie in
een systematische overschatting van de grondwateraanvulling en daardoor in te hoge
stijghoogtes/grondwaterstanden. Wanneer de kalibratieresultaten vervolgens niet-stationair
worden toegepast resulteert dit in relatief diepere grondwaterstanden ten opzichte van de
stationaire kalibratieruns. Als het niet-stationaire model dus te droog is, wordt dit niet of
onvoldoende opgelost met de stationaire kalibratie, doordat het stationaire model natter is en
de te droge condities in het niet-stationaire model niet “ziet”. Dit effect is niet duidelijk
beschreven in de literatuur, maar de laatste tijd ook vaker ondervonden bij regionale
modeltoepassingen van Deltares en op vergelijkbare wijze opgelost zoals hieronder
beschreven.
Aangezien een niet-stationaire kalibratie van het landelijke model vanwege de grote
benodigde rekencapaciteit binnen de randvoorwaarden van het project niet realistisch werd
geacht, is in de tweede kalibratieronde geanticipeerd op het verwachte verschil in stationaire
en niet-stationaire rekenresultaten. Dit is praktisch gerealiseerd door van het stationaire
modelresultaat het verschil tussen de stijghoogtes uit het (ongekalibreerde) stationaire model
en de langjarig gemiddelde stijghoogtes uit het (ongekalibreerde) niet-stationaire model af te
trekken (Figuur 4.3 (onder) geeft de aldus gecorrigeerde residuen in zuidoost Brabant). Dit
kan worden gezien als eerste-orde correctie, om de berekeningsresultaten van nietstationaire model beter aan te laten sluiten bij de metingen. In het vervolg van dit hoofdstuk
worden de uiteindelijke kalibratieresultaten nader beschreven. In bijlage H worden de
verschillen tussen de kalibratieresultaten van de eerste en de tweede ronde nader
beschouwd.
Een elegantere methode om de genoemde systematische afwijkingen te verkleinen zou zijn
om de stijghoogte-afvoerrelatie, zoals die aanwezig is in het niet-stationaire model, te
herstellen in het stationaire model. Dit betreft echter een innovatieve en tijdrovende activiteit
die niet binnen de randvoorwaarden kon worden uitgevoerd.
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Figuur 4.3 Linksboven: Residuen voor correctie. Rechtsboven: verandering freatische stijghoogte als gevolg
van kalibratie op ongecorrigeerde meetwaarden. Onder: Residuen na correctie.

4.2.3.

Gekalibreerde parameters en zonering
De stationaire modelkalibratie is uitgevoerd met iPEST zoals geïmplementeerd in iMOD5.1
(Vermeulen et al., 2020). Daarbij is een zoneringsaanpak gevolgd, waarbij de kalibratie- (of
vermenigvuldigings)factoren die op de modelparameters worden toegepast constant zijn binnen
van te voren gedefinieerde zones.
In de stationaire kalibratie zijn de transmissiviteiten (KD), verticale weerstanden (C), drainage
conductances en conductances van de waterlopen, zowel hoofwatersysteem als alle drie de
regionale systemen, gekalibreerd.
De KD’s en C’s zijn gezoneerd per REGIS-laag en per GeoTOP-gebied (zie Figuur 4.4 ; er is
onderscheid gemaakt in 27 GeoTOP-gebieden). REGIS-lagen die binnen een GeoTOP-gebied in
meerdere modellagen voorkomen zijn gegroepeerd tot één zone en vormen daarmee effectief één
te kalibreren parameter. Zones die kleiner zijn dan 500 modelcellen zijn niet meegenomen in de
kalibratie. Hiervoor is gekozen om het aantal te schatten parameters enigszins te beperken. De
ruimtelijke toepassingsschaal van het LHM rechtvaardigt het buiten beschouwing laten van lokale
modelparameters. Deze aanpak resulteerde in 678 zones voor de KD, 383 zones voor de C en
daarmee in totaal 1061 te kalibreren ondergrondparameters.
De te kalibreren parameter is per combinatie van REGIS-laag en GeoTOP-gebied een
vermenigvuldigingsfactor, die wordt toegepast op de KH of KV van de REGIS laag in dit GeoTOPgebied. De vertaling van deze vermenigvuldigingsfactor naar de modelparameters KD en C vindt
plaats door (met de iMOD Batch functie IPFSPOTIFY) voor elke KD- en C-waarde in het model te
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berekenen welk aandeel elke REGIS-laag heeft in de KD of C. Stel dus dat een KD-waarde in het
model voor 10% bepaald wordt door de KH van REGIS laag BXZ3 en voor 90% door de KH van
REGIS laag BXZ4, resulteert een vermenigvuldigingsfactor van 2.0 voor de KH van BXZ3 en een
vermenigvuldigingsfactor van 1.5 voor de KH van BXZ4 in dit GeoTOP-gebied in een aanpassing
van de KD (∆KD) volgens:
∆KD = 0.1*∆KHBXZ3 + 0.9*∆KHBXZ4
= 0.1*(2*KHBXZ3 – KHBXZ3) + 0.9*(1.5*KHBXZ4 – KHBXZ4)

Figuur 4.4 Uitleg van het concept van GeoTOP-gebieden, en indeling van de ondiepe Nederlandse
ondergrond in 27 GeoTOP-gebieden.

De vermenigvuldigingsfactoren zijn van te voren begrensd om binnen realistisch geachte
bandbreedtes te blijven. Voor de KH zijn deze begrensd tussen 0.3 en 3. Voor de KV kon de
vermenigvuldigingsfactor niet kleiner worden dan 0.1 en niet groter dan 10.
De conductances van het drainage- en oppervlaktewatersysteem zijn gekalibreerd per in het
model onderscheiden systeem (3 drainagesystemen en 6 oppervlaktewatersystemen).
Daarbinnen is een zonering toegepast volgens de 24 hydrotypen (zie Figuur 4.5). Zones kleiner
dan 100 modelcellen niet zijn meegenomen in de kalibratie. Dit leverde in totaal 150 zones en
daarmee 150 te kalibreren (vermenigvuldigingsfactoren voor de) conductances.
De vermenigvuldigingsfactoren voor de drainage- en oppervlaktewaterconductances konden
tijdens de kalibratie variëren tussen 0.3 en 3.
Uit het bovenstaande volgt dat het totaal aantal te kalibreren parameters (ondergrond, drainage
en oppervlaktewater) 1211 (1061 + 150) bedraagt. Tijdens testruns met iPEST bleken de
metingen gevoelig voor 400 van deze parameters. In de definitieve kalibratierun zijn daarom
alleen deze 400 parameters meegenomen.
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Figuur 4.5 Indeling in 24 hydrotypen, gebruikt voor de zonering van de conductances van het drainage- en
oppervlaktewatersysteem.

4.3.

Resultaten Kalibratie

4.3.1.

Residuen
Figuur 4.6 toont de mate van modelverbetering op de meetlocaties als gevolg van de stationaire
modelkalibratie, uitgedrukt als verkleining van het residu. In Bijlage E wordt deze figuur uitgesplitst
per modellaag. Te zien is dat het aantal blauwe punten (locaties waar de modelvoorspelling
dichter bij de meetwaarde is gekomen door kalibratie) verreweg in de meerderheid zijn ten
opzichte van punten waar verslechtering is opgetreden. Als gevolg van het feit dat het model een
grove versimpeling is van de werkelijkheid, en door de beperkingen van de zoneringsaanpak van
de kalibratie (m.n. het feit dat het aantal zones omwille van rekentijden beperkt gehouden moet
worden) is het onmogelijk op alle meetpunten een verbetering te realiseren. Verbetering op de
meerderheid van meetlocaties gaat daarom altijd ten koste van een verslechtering op een
minderheid van de locaties. Indien er sprake is van grotere gebieden waar duidelijk een
verslechtering is opgetreden, kan dat aanleiding zijn de zonering in en rond die gebieden te
herzien. Voorbeelden daarvan zouden de “gele” zones nabij Emmen en in Midden-Limburg
kunnen zijn. In de meeste gebieden gaat de modelvoorspelling er echter of gemiddeld duidelijk op
vooruit (bijvoorbeeld Utrechtse Heuvelrug, Veluwe, ten oosten van de Veluwe, Noord-Limburg), of
is er, in ieder geval visueel, sprake van een gemengd beeld van verbeteringen en
verslechteringen. Een nadere regionale analyse van de kalibratieresultaten wordt aanbevolen bij
volgende kalibratieslagen.
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Figuur 4.6 Modelverbetering (uitgedrukt als verkleining van het residu) ter plekke van de meetlocaties.

Figuur 4.7 geeft de verdeling van de residuen voor en na kalibratie. De kalibratie resulteert in een
wat smallere verdeling die bovendien wat beter is gecentreerd rondom de nulwaarde, daar waar
voor kalibratie het stationaire LHM nog een wat grotere afwijking naar “te natte” waarden had. Dit
blijkt ook uit de statistieken van de verdeling van residuen, gegeven in Tabel 4.2. Het gemiddelde
residu is als gevolg van de kalibratie iets verkleind van 4 cm naar 3 cm. De gegeven
percentielwaarden zijn verkleind door de kalibratie, zowel van de reële5 residuen als van de
absolute residuen. Het gemiddelde absolute residu is met 8 cm verkleind van 35 naar 27 cm.
Alleen de maximale residuen zijn vergroot. Het verdient aanbeveling deze meetwaarden nader te
bekijken. Wellicht staan deze meetwaarden onder invloed van modelfouten. De kalibratie is niet in
staat deze voorspellingen te verbeteren, terwijl zij wel een grote rol spelen in de kalibratie door het
grote residu. Daarom kan de kalibratie er baat bij hebben om deze grote residuen in de toekomst
nader te analyseren of hier bijzonderheden optreden. Bij goede redenen kan worden overwogen
sommige meetwaarden uit de ijkset verwijderen.

——————————————
5

De reële residuen betreffen de relatieve afwijkingen; als het reële residu gemiddeld groter is dan 0 duidt dat op een
gemiddeld te “nat” model, en visa versa. Absolute afwijkingen geven aan hoe groot de voorspelfout in absolute zin is
(afgezien van of het een te “natte” of te “droge” voorspelling is.
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Figuur 4.7 Histogrammen van de verdeling van residuen voor (“PRIOR”) en na (“POSTERIOR”) kalibratie.

Tabel 4.2 Statistieken van de verdeling van residuen voor (“a priori”) en na (“a posteriori”) kalibratie.
Reële residuen (m)

4.3.2.

Absolute residuen (m)

A Priori

A Posteriori

A Priori

A Posteriori

Gemiddeld

0.04

0.03

0.35

0.27

Min

-1.43

-1.36

0.0001

0.00003

Max

1.26

1.51

1.43

1.51

P5

-0.71

-0.57

0.024

0.019

P25

-0.24

-0.17

0.13

0.10

P50

0.05

0.03

0.28

0.22

P75

0.33

0.25

0.51

0.39

P95

0.75

0.61

0.87

0.71

Effect op stijghoogten
Figuur 4.8 toont het effect van de kalibratie op de gemiddelde grondwaterstand (stijghoogte
modellaag 1). Bijlage F geeft dezelfde kaartjes ook voor de overige modellagen. In het oog
springen vooral de vernatting in Holoceen Nederland, de Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe en
Limburg en de verdroging in Drenthe, Overijssel en Midden-Gelderland. De vernatting in het
Holoceen in Zeeland en Zuid-Holland is, zoals hiervoor gemeld, gebaseerd op relatief weinig
metingen, en is daarmee relatief onzeker. Wel kan opgemerkt worden dat de vernatting redelijk in
lijn ligt met de veranderingen in de delen van het Holoceen waar wel meer metingen aanwezig
zijn. Bovendien is bekend dat de zones met de sterkste vernatting (e.g. Voorne-Putten, Hoeksche
Waard, Eiland van Dordrecht, Noordoost Friesland) in ieder geval in LHM 3.4 nog duidelijk te
droog werden berekend. Dit lijkt met LHM 4.0 ten dele opgelost (Hunink et al., 2019) maar niet
geheel duidelijk is in welke mate, omdat LHM 4.0 niet met metingen is vergeleken. Een wat
verdere vernatting lijkt echter wel plausibel op basis van deze eerdere resultaten.
Op voorhand werd verwacht dat de kalibratie op de Centrale Slenk tot vernatting zou leiden,
gezien de ervaringen uit analyses ten behoeve van het LWKM dat hier te lage afvoeren berekend
zouden worden. Hier wordt in paragraaf 7.2.2 nader op ingegaan.
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Figuur 4.8 Effect van de modelkalibratie op de stationaire grondwaterstand (blauw = kalibratie resulteert in
natter model,.

4.3.3.

Parameteraanpassingen
De parameteraanpassingen als gevolg van de kalibratie zijn getoond in Bijlage G. Hoewel voor de
meeste parameters geldt dat deze, ten opzichte van de opgegeven maximale bandbreedtes
waarbinnen de parameters mochten bewegen, vrij beperkt zijn aangepast, zijn er ook parameters
die op of dicht tegen de maximaal toegestane aanpassing terecht zijn gekomen. Het wordt
aanbevolen voor vervolgkalibratie deze parameteraanpassingen nader te bekijken, en daarbij met
name aandacht te besteden aan de volgende vragen:
• hoe worden ze veroorzaakt? (welke metingen liggen er aan ten grondslag)
• in hoeverre zijn ze gerechtvaardigd? (in relatie tot de onzekerheden)
• in hoeverre resulteert het beperken van aanpassing daadwerkelijk in een significante
(regionale) verslechtering van de voorspelling?
Vooruitlopend op het beantwoorden van deze vragen zijn enkele hoge k-waarden na de kalibratie
begrensd. Dit betreft met name k-waarden in modellaag 2 in de formatie van Kreftenheye, die voor
kalibratie kleinere waarden hadden, deze zijn begrensd op 80 m/d. Dit is een realistischere
weergave van deze parameter, maar die in de praktijk praktisch geen effect heeft op de
uitkomsten van de kalibratie en de modelresultaten.

4.4.

Discussie
Het LHM is in een eerste slag stationair gekalibreerd. Daarvoor is veel aandacht besteed aan het
samenstellen van een nieuwe, hoog-kwalitatieve meetset voor de periode 2011-2018 op basis
waarvan deze versie en volgende LHM-versies goed getoetst en (verder) gekalibreerd kunnen
worden. Belangrijk is deze meetset, zodra mogelijk, aan te vullen met nu nog ontbrekende
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gegevens vanuit met name Zeeland, Zuid-Holland en Flevoland. Wanneer dat kan is uiteraard
afhankelijk van wanneer deze provincies aanleveren aan DINO dan wel de BRO.
Aan de modelkalibratie ligt een aantal subjectieve keuzes ten grondslag (bv. ten aanzien van
wegingen, zoneringen, ontclustering van de metingen, toegestane bandbreedtes van de
parameters, toegestane maximale a priori residu voor meenemen van meetwaarde in ijkset, etc.),
waarvan de consequenties niet uitvoerig zijn geanalyseerd. Ook zijn alternatieven voor deze
keuzes, en in hoeverre deze kunnen resulteren in een beter kalibratieresultaat, niet onderzocht.
Aanbevolen wordt hier in aanvullende kalibratieslagen, ten behoeve van volgende LHM versies,
aandacht aan te besteden.
Tevens wordt aanbevolen om, na deze eerste landelijke slag, nadere regionale analyse van de
kalibratieresultaten uit te voeren, om, bijvoorbeeld aan de hand van aanvullende informatie zoals
afvoeren, meer gevoel te krijgen voor de plausibiliteit van de uitkomsten.
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5.

Actualisatie van het oppervlaktewatersysteem

5.1.

Inleiding
In paragraaf 2.1.3 en 2.3 is een aantal aanpassingen in het grondwatermodel beschreven, die de
interactie tussen het grondwater en het oppervlaktewater mogelijk beïnvloeden. In dit hoofdstuk
wordt een aantal aanvullende kleinere wijzigingen besproken die in LHM 4.1 zijn doorgevoerd in
het oppervlaktewatersysteem. Het betreft alleen wijzigingen in het waterverdelingsnetwerk in het
Distributiemodel; de schematisering en parameterisering in het regionale systeem in MOZART is
ongewijzigd.

5.2.

Aanpassingen in het Distributiemodel
In LHM 4.1 zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd voor het distributiemodel (DM):
• Op basis van de ervaringen van 2018 en 2019 (de praktijk en toepassing van LHM 3.4) is
de doorvoercapaciteit van zowel het Betuwepand als de Irenesluizen verhoogd tot 100
m3/s. In de praktijk is het debiet minder, bij een standaard beheer met gewenst debiet
Weesp 25 m3/s, KWA capaciteit 15 m3/s, en een minimum gewenst debiet van Hagestein
van 3 m3/s en diverse districtsinlaten. Bij de extra LCW-maatregelen in 2018 met extra
doorspoeling Weesp (tot 40 m3/s) en Hagestein (25 m3/s) werd bij de Irenesluizen tot orde
80 m3/s doorgelaten en bij de Bernhardsluizen meer dan 100 m3/s. Er zijn zelfs ideeën
voor nog meer aanvoer via Bernhardsluizen en Irenesluizen als maatregel in extreem
droge jaren.
• Alle watervragen op het ARK benedenstrooms Utrecht worden in LHM 4.1 voor 100% aan
de Irenesluizen gesteld. In de vorige versie was dit 90% via de Irenesluizen en 10% via
de Beatrixsluizen (volgens het het rapport ‘Slim Watermanagement Nederrijn-Lek Fase
2’, mei 2017, INFRAM en HydroLogic).
• De drinkwateronttrekking bij Nieuwegein zijn volgens de laatste informatie van
Rijkswaterstaat Midden Nederland (pers. medeling Meinou Kok) verhoogd naar 4.4 m3/s.
In het model zijn ze ook één knoop verschoven, zodat het water volledig vanuit ARKnoord wordt voorzien.
• Het schutverlies (lekdebiet) via de Beatrixsluizen, in het model opgegeven als gewenst
debiet, is verlaagd naar 2.5 m3/s. Rijkswaterstaat Midden Nederland heeft aangegeven
dat het debiet in de praktijk mogelijk nog lager is. Gezien de typische waterstanden op de
Lek en ARK/Lekkanaal (orde -0.40 m NAP) en de vergroting van de Beatrixsluis ligt
verdere verlaging echter niet voor de hand. In het hierboven genoemde Slim
Watermanagement rapport is een schutverlies van 3.0 m3/s aangehouden en de 2.5 m3/s
sluit daar op aan.
De effecten van alle wijzigingen in DM zijn geanalyseerd door de verschillen in LHM 4.0 (met oud
peilbeheer) en de schematisering voor LHM 4.1 (met bovengenoemde verbeteringen) met elkaar
te vergelijken.
In de figuren 5.1 en 5.2 is het effect weergegeven voor de Beatrixsluizen. De figuren laten zien dat
het debiet door het Lekkanaal (tak 6019 en 60191) in LHM 4.1 constant is (2.5 m3/s). De inlaat
t.b.v. de drinkwatervoorziening bij Nieuwegein is in LHM 4.1 verplaatst van knoop 60401 (tussen
tak 6019 en 60191) naar knoop 6040 op het ARK. Hierdoor is het debiet op tak 6019 en 60191 in
LHM 4.1 identiek (2.5 m3/s), terwijl in LHM 4.0 het debiet op tak 6019 Beatrixsluizen nog ongeveer
5 m3/s is. Het gevolg is dat door de onttrekking van 3.2 m3/s er netto 1.8 m3/s in het ARK
stroomde.
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In LHM 4.1 worden alle vragen, dus ook voor de drinkwateronttrekking Nieuwegein, via de
Irenesluizen voorzien. In een extreem droog jaar als 1976 of 2018 zal in LHM 4.1 het debiet via de
Beatrixsluizen dus niet boven het opgegeven schutverlies komen, terwijl dat in LHM 4.0 wel het
geval was (vandaar het hogere debiet over de Beatrixsluizen in de zomer in LHM 4.0).

Figuur 5-1 De gesimuleerde afvoer (m3/s) bij de Beatrixsluizen (tak: 6019) in het jaar 2018, voor LHM 4.0 en
LHM 4.1.

Figuur 5-2 De gesimuleerde afvoer (m3/s) bij de Beatrixsluizen (tak: 60191) in het jaar 2018, voor LHM 4.0 en
LHM 4.1.

Figuren 5.3 en 5.4 tonen de debieten op het ARK. Dit gaat om de takken 6012 (Irenesluizen),
6013 (ARK na onttrekking Caspergouwse Wetering), en tak 6014 (na Utrecht, na lozing Lekkanaal
en de onttrekkingen via gemaal de Aanvoerder en het Noordergemaal). Voor de volgende uitleg is
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het van belang om te weten dat in zowel LHM 4.0 als LHM 4.1 er op tak 6014 een minimum
gewenst debiet is van 10 m3/s, en verder op het ARK bij Weesp een debiet van 25 m3/s.6
In een periode dat er geen sprake is van droogte en waterinlaat, maar van waterafvoer
(bijvoorbeeld in de winter en het voorjaar) is het verschil tussen de debieten op de
bovengenoemde takken gering in LHM 4.1. Bij de Irenesluizen wordt water ingelaten (tak 6012,
blauwe lijn). Op de volgende tak 6013 (oranje lijn) is het debiet iets groter door een lokale
neerslagoverschot en districtslozing. Tussen tak 6013 en 6014 (groene lijn) is dan de instroom
van het Lekkanaal (2.5 m3/s) en de drinkwateronttrekking Nieuwegein (4.4 m3/s), dus het betreft
een netto onttrekking van bijna 2.0 m3/s. Afhankelijk van de waterbalans in het gebied van de
Leidse Rijn is er nog een kleine lozing of onttrekking. In drogere zomerperioden zoals in 2018
(hier zonder KWA met doorvoer naar Rijnland berekend) wordt via de Aanvoerder (Leidse Rijn –
Oude Rijn) en het Noordergemaal water ingelaten; zonder KWA kan dat orde 4 m3/s zijn. Dat
betekent dat in de zomer 2018 in het model er tussen tak 6013 en 6014 netto wel 6 m 3/s wordt
onttrokken (in geval van de KWA nog meer), terwijl in de winter het om orde 2 m3/s gaat. Dat is
ook wat figuur 5.3 laat zien.
In LHM 4.0 is de onttrekking van drinkwater bij Nieuwegein op het Lekkanaal gezet, en wordt via
het Lekkanaal orde 1.8 m3/s netto op het ARK geloosd. In een waterafvoersituatie (voorjaar) is het
debiet op tak 6014 dan juist groter dan het debiet op tak 6013, en in de zomer (met orde 4 m3/s
onttrekking via de Aanvoerder en Noordergemaal zakt het debiet in LHM 4.0 op tak 6014 juist
orde 2 m3/s lager dan het debiet op tak 6013, zoals figuur 5.4 laat zien.
Omdat voor het gewenst debiet bij Utrecht in LHM 4.1 niet water via de Lekkanaal Beatrixsluizen
wordt gevraagd, is de 2.5 m3/s die via de Beatrixsluizen komt een soort bonus, en is op tak 6014
in LHM 4.1 het gerealiseerde debiet typisch 12.5 m3/s of hoger, terwijl in LHM 4.0 het debiet
dichter bij de 10 m3/s blijft. En dat verschil van 2.5 m3/s is ook zichtbaar in de zomerperiode
(vergelijk figuur 5.3 en 5.4).
Op basis van het verschil in de berekeningsresultaten tussen LHM 4.1 en 4.0 wordt
geconcludeerd dat de wijzigingen in het Distributiemodel naar verwachting zijn geïmplementeerd.
De wijzigingen hebben lokaal effect, vooral op de takken waar de aanpassingen zijn verricht.
Voor wat betreft de 2.5 m3/s ‘te veel’ levering op het ARK bij Weesp is besloten om dit te
corrigeren door verlaging van het gewenst debiet van 25 naar 22,5 m3/s in nieuwe berekeningen
met LHM 4.1 (zie ook onderstaande voetnoot). Figuur 5.5 bevat het resultaat van een stand-alone
DM berekening voor de hydrologie van 2003 (DM uit LHM 4.1) met en zonder deze extra
aanpassing. Hieruit blijkt dat met de aangepaste verdeelsleutel het debiet bij Weesp op 25 m3/s
wordt gehouden, behalve 1 of 2 decaden waarin een klein tekort optreedt. In de som zonder deze
aanpassing was het debiet typisch 27.5 m3/s, ook in 2 decaden lager maar niet lager dan het
gewenste debiet van 25 m3/s (dus geen tekort). Figuur 5.6 laat zien dat de debieten voor 2003
voor de takken 6012, 6013 en 6014 bij Utrecht eenzelfde soort patroon hebben als figuur 5.3,
alleen met iets lagere debieten door de aangepaste verdeelsleutel (en in de zomer ook het feit dat
2003 minder extreem droog was dan 2018). Belangrijk is dat op tak 6014 het gewenst debiet van
10 m3/s in LHM 4.0 in geringe mate werd overschreden (figuur 5.4) , in LHM 4.1 met de originele

——————————————
6

Toelichting: gezien de wijziging op het Amsterdam Rijnkanaal (zie begin paragraaf 5.2) en het mechanisme
van DM, waarbij watervragen bij 100% vraag via de Irenesluizen de 2.5 m3/s lekdebiet van de Beatrixsluizen
niet als bron worden gezien, is het gewenst debiet bij Weesp op 22.5 m3/s gezet; dit wordt voor 100% via het
Amsterdam Rijnkanaal en de Irenesluizen gevraagd. Met de 2.5 m3/s uit de Beatrixsluizen wordt er dan in
totaal 25 m3/s bij Weesp gerealiseerd bij voldoende waterbeschikbaarheid.
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sleutels met 2.5 m3/s (figuur 5.3), en met aangepaste verdeelsleutels is het minimum debiet
precies 10 m3/s (figuur 5.6).

Figuur 5-3 De gesimuleerde afvoer (m3/s) in 2018 voor het ARK, berekend met LHM 4.1.

Figuur 5-4 De gesimuleerde afvoer (m3/s) in 2018 voor het ARK bij Weesp, berekend met LHM 4.0.

51 van 101

Veranderingsrapportage LHM 4.1
11205261-000-BGS-0001, 30 oktober 2020

Figuur 5-5 De gesimuleerde afvoer (m3/s) per decade in 2003 voor het ARK bij Weesp, berekend met LHM
4.1., met en zonder aangepaste verdeelsleutel

Figuur 5-6 De gesimuleerde afvoer (m3/s) per decade in 2003 voor het ARK bij Utrecht, berekend met LHM
4.1 met aangepaste verdeelsleutels.
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6.

Onderhoud software

6.1.

Inleiding
In tabel 6.1 is een overzicht gegeven van de gebruikte software in LHM 4.1, met de bijbehorende
versienummers, en een vergelijking gemaakt met LHM versie 4.1. Wijzigingen hebben plaats
gevonden in MetaSWAP, om te kunnen rekenen met de nieuwe aansturingssoftware, en de
aansturingssoftware voor het LHM, vooral om de grote aanpassingen in LHM 4.0 op een
structurele manier te verwerken.
De wijzigingen in MetaSWAP zijn nog niet meegenomen in de officiële iMOD release 5.1 (juni
2020), omdat er nog geen opdracht was voor beheer en onderhoud van het NHI. Voor de release
is daarom nu gewerkt met een ontwikkelversie van iMOD, bestaande uit de oude MODFLOWversie op basis van iMOD 5.0 en een nieuwe MetaSWAP versie, met de SVN nummers zoals
genoemd in de tabel.
Tabel 6.1

6.2.

Een overzicht van de versienummers (SVN) van de gebruikte software in LHM 4.1 en 4.0.

Software

Versie LHM 4.0

Versie LHM 4.1

Aansturing pythonscript
iMODFLOW
MetaSWAP (inc. TRANSOL)
MOZART
MOZART/DM preprocessing meteo
MOZART preprocessing overig (MOZARTIN)
DM

1113
2766
1516
1136
922
1193
1146

1272
1755
1614
1136
922
1193
1146

Wijzigingen MetaSWAP
In MetaSWAP zijn wijzigingen doorgevoerd, om de nieuwe bodemparameters (zie hoofdstuk 3) te
kunnen gebruiken. Het betreft de volgende wijzigingen:
• Herziening van de preprocessing procedure, gebruik makend van de nieuwste
MetaSWAP versie in combinatie met een MODFLOW-‘stripmodel’ van 370 eenheden van
de Bodemkaart van Nederland;
• Implementatie van macro-poriën via een meer geleidelijke overgang naar verzadiging in
tien tabelstapjes in plaats van enkele stapjes;
• Implementatie van een nieuwe rekenwijze voor de reductie van de bodemverdamping van
potentiële naar actuele verdamping; daarbij is, net als in SWAP, gebruik gemaakt van de
drukhoogte en de daarvan afhankelijke doorlatendheid. In MetaSWAP is dat de
gemiddelde drukhoogte van de wortelzone. Als de doorlatendheid op basis van die
drukhoogte beneden een kritische waarde komt dan wordt de actuele bodemverdamping
evenredig met de doorlatendheid gereduceerd; de kritische waarde is per Staringreeks
bouwsteen gekalibreerd.
• Het kunnen toepassen van de niet-uniforme wortelverdeling ook voor landgebruiksopties
die geen gebruik van WOFOST maken.
Een meer uitgebreide toelichting op de wijzigingen in MetaSWAP is beschreven in Implementation
proposal 57 vs3, improvement in SIMGRO-versie V8_0_1_0, 30 mei 2020. Downloadbaar via:
ftp://ftp.wur.nl/simgro/doc/Change_log/Implementation_proposals.
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6.3.

Wijzigingen in MOZART en DM
Binnen het Nationaal Water Model (NWM) is in het voorjaar van 2020 een foutmelding
gesignaleerd, die optrad doordat in de communicatie en timing tussen de twee submodellen voor
het oppervlaktewatersysteem op elkaar werd gewacht, waardoor een foutmelding ontstond,
verwijzend naar een time-out in de zogenaamde signal files (die worden gehanteerd voor de
communicatie tussen de deelmodellen in het LHM).
Een vergelijkbaar issue is al eerder gesignaleerd, ook bij andere deelmodellen van het LHM,
tussen MODFLOW en MetaSWAP (NHI issues 342 en 254). Uit de analyse destijds kwam naar
voren dat in omstandigheden met zware belasting op de hardware systemen een traag
filesysteem ervoor zorgde dat het ene submodel probeerde data te schrijven, terwijl het andere
submodel deze data probeerde in te lezen. Dit is destijds pragmatisch afgehandeld door zeer
kleine pauzes in de overdracht tussen de deelmodellen MODFLOW en MetaSWAP in te lassen.
Later is dezelfde oplossing ook toegepast voor de uitwisseling van deze modellen met het model
MOZART. Toen is geconstateerd dat het probleem hardware specifiek is en afhankelijk van zowel
de specifieke configuratie van de modellen als de omstandigheden tijdens het rekenen.
Op basis van de eerdere ervaringen is in het kader van het beheer en onderhoud van LHM op
vergelijkbare wijze een bugfix doorgevoerd tussen de deelmodellen MOZART en DM in het NWM.
De aangepaste executables zijn getest op een stand alone omgeving en vervolgens als bugfix
doorgevoerd in het NWM. Omdat dit maatwerk is voor specifieke omstandigheden en hardware,
en bij andere configuraties niet hoeft op te treden (zoals in de nieuwe release), is in LHM 4.1 toch
gebruik gemaakt van dezelfde software voor het oppervlaktewater als in LHM 4.0.

6.4.

Wijzigingen in de voorbewerkingsprogrammatuur

6.4.1.

Aansturingsprogrammatuur LHM
In LHM 4.0 is een aantal grotere wijzigingen doorgevoerd in zowel het MODFLOW model, als het
MetaSWAP model. Het was voor LHM 4.1 daarom dringend nodig om na de oplevering de
preprocessing structureel aan te passen op de nieuwe modelinvoer. Het gaat met name om de
volgende 2 belangrijke wijzigingen in LHM 4.0:
• de optionele ondersteuning voor het meedraaien van het WOFOST gewasmodel;
• het toevoegen van MetaSWAP eenheden langs de grenzen met Duitsland en België.
Concreet zijn voornamelijk aanpassingen verricht in het hoofd voorbewerkingsscript, nhi.py, maar
ook in de achterliggende scripts die worden aangeroepen, en de initialisatiefiles. De aanpassingen
zijn vastgelegd in revisie 1276 (SVN) en te vinden op:
https://repos.deltares.nl/repos/NHI/trunk/tools/control/python.
De aanpassingen in de INI-file betreffen links naar de nieuwe invoerbestanden voor WOFOST en
MetaSWAP. De wijzigingen zijn zo gemaakt, dat oude INI files nog steeds werken met de nieuwe
voorbewerking, zolang er niet voor de WOFOST optie wordt gekozen. Daarnaast is het geen
probleem om de WOFOST verwijzingen in de INI te laten staan, zolang niet voor de WOFOST
optie gekozen wordt.
In Bijlage D is een uitgebreide beschrijving gegeven van de wijze waarop de koppeling met
WOFOST kan worden gebruikt, inclusief de aanpassingen die zijn verricht in de ini-file en batchfile. De aanpassingen zijn getest door te controleren of de voorbewerking identieke modellen
klaarzet, in vergelijking met de manueel gecorrigeerde invoerbestanden, zoals dat hiervoor werd
gedaan.
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De uiteindelijke aanpassingen leveren geen inhoudelijke veranderingen, maar zorgen ervoor dat
de invoer van LHM 4.0 en verder op reproduceerbare wijze worden vastgelegd, waardoor geen
foutengevoelig handwerk meer nodig is.

6.4.2.

Voorbewerking invoer van peilen het hoofdwatersysteem
In het grondwatermodel wordt voor de peilen in het hoofdwatersysteem gebruik gemaakt van
uitvoer van het Landelijk Sobek Model. Voor het verwerken van deze peilen wordt gebruik
gemaakt van het script “hws2modflowpeilen”. Bij de analyse van de peilen rond de Oude Maas
bleek een aantal grotere afwijkingen naar voren te komen. De afwijkingen zijn handmatig
gecorrigeerd voor de nieuwe release van het LHM (zie paragraaf 2.3.3). In het kader van beheer
en onderhoud is gezocht naar de oorzaak van de afwijkingen. Daarbij is ook een fout naar voren
gekomen in het bovengenoemde script. Dit script is aanvankelijk ontwikkeld voor het genereren
van invoer voor een honderdjarige reeks (Kroon et al, 2015). Bij toepassing van het script voor het
verlengen van reeksen voor een recente periode (2018) kwam bij nadere analyse naar voren dat
de gegenereerde peilen voor MODFLOW in bepaalde extreme omstandigheden kunnen worden
afgevlakt. Dat wil zeggen; bij een zeer hoge afvoer kan een lager peil worden gegenereerd en bij
een zeer lage afvoer kan een hoger peil worden gegenereerd.
Het script is aangepast en geïntegreerd in de aanpassingen die worden verwerkt voor de
voorbewerking van het topsysteem (Schoonderwoerd en Mulder, 2020).
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7.

Resultaten LHM 4.1

7.1.

Inleiding
In voorgaande hoofdstukken zijn de afzonderlijke wijzigingen beschreven in de schematisering en
de parametrisering van de ondergrond, de onverzadigde zone en het oppervlaktewater, en de
aanpassingen in de software. Dit hoofdstuk gaat in op de resultaten van de gezamenlijke
wijzigingen in het LHM. Hiervoor is een berekening uitgevoerd waarin alle hiervoor beschreven
aanpassingen zijn verwerkt in het landelijk model. De berekening is uitgevoerd voor de periode
2009 – 2018. Daarbij zijn de jaren 2009 en 2010 als inspeeljaren gebruikt en de modeluitkomsten
geanalyseerd voor de referentieperiode 2011 – 2018, of voor specifieke jaren binnen deze
periode, en is een vergelijking gemaakt met de modelresultaten van LHM 4.0. In dit hoofdstuk en
in bijlage I is ook een vergelijking gemaakt met de modeluitkomsten van LHM 3.5, de versie die is
ingezet voor de waterkwaliteitsberekeningen.

7.2.

Resultaten grondwater

7.2.1.

Nederland als geheel
In figuur 7.1 zijn de GHG en de GLG weergegeven berekend met LHM 4.1 over de periode april
2011 - april 2018. In figuur 7.2 is de verandering weergegeven in de berekende GHG en GLG ten
opzichte van LHM 4.0.

Figuur 7-1 GHG (links) en de GLG (rechts) voor LHM 4.1. De GHG en GLG zijn afgeleid voor de periode april
2011- april 2018.
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Figuur 7-2 Verandering van de berekende GHG (links) en de GLG (rechts) als gevolg van de aanpassingen
tussen LHM 4.0 en LHM 4.1. De GHG en GLG zijn afgeleid voor de periode april 2011-april 2018.

In de patronen in de wijzigingen van GHG en GLG zijn duidelijk de gecombineerde effecten van
aanpassingen te zien van de bodemfysische bouwstenen en overige instellingen in de
onverzadigde zone (bijvoorbeeld de Noordelijke zeekleigebieden) en de kalibratie van de
ondergrond (bijvoorbeeld wijzigingen in Limburg, Drenthe en delen van Brabant). De
veranderingen in stationaire grondwaterstand als gevolg van de kalibratie (Figuur 4.7) zijn duidelijk
terug te zien in de veranderingen in de GHG. In de GHG wordt het beeld ook slechts beperkt
“verstoord” door effecten van de nieuwe bouwstenen van de Staringreeks; deze effecten zijn op
de GHG erg beperkt. In de verandering van de GLG komen de effecten van de nieuwe
bouwstenen van de Staringreeks en aanpassingen in de onverzadigde zone in sommige regio’s
duidelijk naar voren, bijvoorbeeld de verhoging van de GLG in het noordelijk kleigebied. Ook hier
is een sterk effect van de kalibratie zichtbaar. Een sterke verhoging (vernatting) van de laagste
grondwaterstand, bijvoorbeeld in de gevoelige zandgebieden, is echter niet gerealiseerd. Hoewel
de veranderingen in grondwaterstanden lokaal groot kunnen zijn, tot meters op bijvoorbeeld de
stuwwallen, de hoge zandgronden en in Limburg, is bijvoorbeeld in het gebied van de Centrale
Slenk nauwelijks vernatting waarneembaar. Dit wordt mede verklaard doordat is besloten voor de
onverzadigde zone toch terug te gaan naar een aantal parameterinstellingen die in eerdere
versies van LHM zijn gebruikt (zie paragraaf 3.2.2), omdat anders werd verwacht dat in delen van
Nederland de verdampingsreductie en beregening te groot zouden worden berekend.
In hoofdstuk 4 is aangegeven hoe het gekalibreerde stationaire ondergrondmodel zich verhoudt
tot de metingen en wat de bijdrage is geweest van de kalibratie (zie tabel 4.2). In figuur 7.3 en 7.4
is de dynamiek in het grondwater van dezelfde meetset (jan 2011 t/m dec 2018) gebruikt om voor
het freatisch pakket de GHG en de GLG voor deze periode af te leiden, en te vergelijken met de
GHG en GLG die zijn afgeleid van de niet-stationaire berekeningsresultaten. Het resultaat is een
vrij wisselend patroon. Er zijn echter wel duidelijk zones te herkennen die ook bij de stationaire
kalibratie verbetering lieten zien (bijv. voor de GHG in Oost-Nederland, Utrechtse Heuvelrug,
Noord-Limburg).
Figuur 7-5 toont de afwijkingen tussen de berekende GHG en de GLG met de GD
(grondwaterdynamiek)-kartering uit de BRO (Stuyt et al., 2016) en de afname van die afwijkingen
ten opzichte van LHM 4.0. Ook in deze vergelijking is het beeld van modelverbeteringen
wisselend. Volgens de GD-kartering zou het LHM in Brabant de GHG overwegend te droog
berekenen. Wat betreft de GLG is er in Brabant een gemengd beeld, maar ook weer geen
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bevestiging van een te droog model zoals geconstateerd in het waterkwaliteitsspoor. In OostNederland zijn er zowel regio’s waar de GHG te droog als te nat berekend zou worden, terwijl de
GLG daar overwegend te nat berekend zou worden. De afwijkingen tussen de GD kaart en het
model komen wat betreft de GLG beter overeen met de afwijkingen die ten opzichte van DINO zijn
geconstateerd. Voor de GHG is het beeld sterk afwijkend. Hier wordt in paragraaf 7.6 op
teruggekomen. Als de GD-kaart als uitgangspunt wordt genomen treedt vooral in Drenthe (GLG)
in Oost-Gelderland en op de horsten in Brabant en Noord-Limburg (GHG) verbetering op.

Figuur 7-3 Afwijking in GHG (links) en GLG (rechts) over de simulatieperiode (jan 2011t/m dec 2018) voor
LHM 4.1 ten opzichte van de DINO metingen (modellaag 1). Blauw = LHM 4.1 berekent te hoge
grondwaterstanden, rood = LHM 4.1 berekent te lage grondwaterstanden. Getoonde meetset betreft de ijkset
plus de metingen die uit de ijkset zijn gelaten vanwege een te groot residu.

Figuur 7-4 Modelverbetering in LHM 4.1 t.o.v. LHM 4.0 (uitgedrukt als verkleining van het residu) ter plekke
van de DINO meetlocaties. Getoond is de verbetering in afwijking in GHG (links) en GLG (rechts) voor
modellaag 1 (simulatieperiode jan 2011 t/m dec 2018). Blauw geeft een verkleining van de absolute afwijking,
geel tot rood een vergroting van de afwijking. Getoonde meetset betreft de ijkset plus de metingen die uit de
ijkset zijn gelaten vanwege een te groot residu.
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Figuur 7-5 Boven: De afwijkingen tussen LHM 4.1 enerzijds en de grondwaterkarakteristieken uit de BRO
(Stuyt et al., 2016) anderzijds. Links toont de afwijkingen in de GHG en rechts toont de afwijkingen in de GLG.
In blauwe gebieden zijn de grondwaterstanden in het LHM ondieper dan de grondwaterkarakteristieken uit de
BRO, in rode gebieden zijn ze dieper. Onder: modelverbetering van LHM 4.1 t.o.v. LHM 4.0, uitgedrukt als
afname van het absolute verschil tussen enerzijds de gemodelleerde GHG (links) en GLG (rechts) en
anderzijds de GD-kartering. Blauwe tinten geven modelverbetering aan, gele tinten modelverslechtering.
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In figuur 7.6 is de kwel en wegzijgingskaart voor LHM 4.1 weergegeven, samen met de
wijzigingen in deze parameter t.o.v. LHM 4.0. Uit de figuur blijkt dat in holoceen Nederland de
fluxen grotendeels niet veranderen, met uitzondering van Flevoland, waar de ondergrond is
verbeterd t.o.v. LHM 4.0. Ook in andere gebieden waar de holocene deklaag is aangepast (zie
paragraaf 2.1.3) zijn verschillen waarneembaar. Op basis van expert beoordeling wordt
geconcludeerd dat de nieuwe berekeningsresultaten in de Flevopolders meer vertrouwen geven
dan de resultaten van LHM 4.0, waarvoor de kwel en drainagefluxen als te hoog werden
beoordeeld. Toekomstige validatie in dit gebied, maar ook in andere gebieden, zal moeten
uitwijzen of de nieuwe berekeningsresultaten ook daadwerkelijk beter aansluiten bij de metingen.

Figuur 7-6 Gemiddelde kwel en wegzijging kaart (flux tussen 1e en 2e modellaag) voor LHM 4.1 (links) en
verandering van gemiddelde kwel en wegzijging tussen LHM 4.1 en LHM 4.0 (rechts) over de periode april
2011- april 2018. Links: rood = wegzijging, blauw = kwel. Rechts: rood: afname kwel of toename wegzijging,
blauw: toename kwel of afname wegzijging.

7.2.2.

Zuidoost Brabant
Een belangrijke motivatie voor deze release is, zoals in hoofdstuk 1 is vermeld, het verbeteren van
de hydrologie voor waterkwaliteitsberekeningen met het LWMK. Tot nu toe is in LWMK
berekeningen gebruikt gemaakt van de hydrologie van LHM 3.5. Daarbij is geconstateerd dat
vooral in zuidoost Brabant, in de zomerperiode, te lage afvoeren worden berekend. Daarom
worden in deze paragraaf de verkregen resultaten in zuidoost Brabant, specifiek in de Centrale
Slenk, apart geduid.
Figuur 7.2 laat zien dat in zuidoost Brabant de veranderingen in de GHG en GLG beperkt zijn, met
een wisselend beeld van verhogingen en verlagingen. De stationaire kalibratie heeft in dit gebied
weinig verandering teweeg gebracht. Figuur 7.3 lijkt te laten zien dat het model, vergeleken met
de DINO metingen, in dit gebied zowel wat betreft de GHG als de GLG gemiddeld te nat is. Als we
de achterliggende data echter nader onderzoeken blijkt hier deels sprake van optisch bedrog.
Figuur 7.7 geeft de histogrammen van de residuen voor zowel de stationaire grondwaterstand, de
GHG en de GLG, voor de selectie van peilbuizen afkomstig van het zuidelijk deel van de Centrale
Slenk in Brabant. Dit betreft resultaten van het definitieve, gekalibreerde model. Gezien de
geringe aanpassingen als gevolg van kalibratie zijn de figuren voor het model vóór kalibratie sterk
vergelijkbaar. De histogrammen maken duidelijk dat er geen sprake is van een grote afwijking
naar te natte waarden. Er is sprake van een sterk gemengd beeld van positieve en negatieve
residuen. Dit gemengde beeld is er de oorzaak van dat de stationaire kalibratie slechts beperkt
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effect heeft gesorteerd. De ruimtelijke resolutie waarop tijdens de kalibratie
parameteraanpassingen zijn toegestaan is niet voldoende geweest om goed te differentiëren
tussen zones waar de grondwaterstand verlaagd dan wel verhoogd moet worden. Het feit dat het
model in dit gebied niet eenduidig is verbeterd in het definitieve, gekalibreerde model blijkt ook uit
Figuur 7.4 en 7.5.

Figuur 7-7 Histogrammen van de residuen voor de stationaire grondwaterstand (boven), de GHG (midden) en
de GLG (onder). De bollenkaarten rechts geven de bijbehorende meetpunten. Voor legenda zie Figuur 7-3.
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7.3.

Resultaten bodem-plant-atmosfeer systeem
In figuur 7.8 is de berekende werkelijke verdamping weergegeven voor LHM 4.1, en het verschil
ten opzichte van LHM 4.0. In LHM 4.0 was overwegend al een verlaging van de verdamping
geconstateerd ten opzichte van eerdere modelversies. In LHM 4.1 is voor grote delen van het
gebied de verdamping verder verlaagd; in veel gebieden met enkele tot tientallen mm/jaar. De
verschillen ten opzichte van LHM 4.0 worden door meerdere wijzigingen beïnvloed. Ten dele zijn
de patronen te verklaren door het effect van de wijziging van de nieuwe bouwstenen van de
Staringreeks en het aangepaste concept voor de wortelzone (zie paragraaf 3.2), bijvoorbeeld de
duidelijke afname van verdamping in het noordelijk kleigebied. In andere gebieden moet een
verklaring worden gezocht in samenhang met de wijziging van de grondwaterstanden. Door
wijziging in de geohydrologie kunnen grondwaterstanden bijvoorbeeld in de zomer zijn verlaagd,
waardoor er effectief minder water in de ondiepe systeem bijdraagt aan de verdampingsflux.
Opgemerkt wordt dat de wijzigingen van jaar tot jaar verschillen. Het hier beschreven langjarig
effect kan daarom ook afwijken van de gesignaleerde patronen in een individueel (droog) jaar,
zoals beschreven in paragraaf 3.2.
De grote wijzigingen in de onverzadigde zone, in combinatie met de wijzigingen in de ondergrond,
hebben niet alleen indirect (via wijziging van de drainage) maar ook direct effect op de
berekeningen in het oppervlaktewater. Ter illustratie is in figuur 7.8 de beregeningsvraag uit
oppervlaktewater weergegeven voor LHM 4.1, en de wijziging van deze vraag ten opzichte van
LHM 4.0. Uit de figuren 7.7 en 7.8 is af te leiden dat de berekende wijziging in verdamping
(overwegend verlaging) in combinatie met de wijziging van de beregeningsparameters een
significant effect heeft op de beregeningsvraag uit het oppervlaktewater (zowel verhoging als
verlaging van de beregeningsvraag).

7-8 Berekende totale verdamping (ETact) met LHM 4.1 (links) en het verschil met LHM 4.0 (rechts) voor de
periode 2011 – 2018. Blauw is een verlaging van de verdamping; rood is een verhoging van de verdamping.
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7-9 Berekende wijziging in beregening uit het oppervlaktewater (links) en het grondwater (rechts) in LHM 4.1
t.o.v. LHM 4.0, voor de periode 2011 – 2018. Rood duidt op een toename van de beregeningsvraag; blauw
een afname van de beregeningsvraag.

7.4.

Resultaten oppervlaktewatersysteem
In de figuren 7.10 t/m 7.13 zijn enkele karakteristieke voorbeelden weergegeven voor de landelijke
waterverdeling. Uit de figuren wordt duidelijk dat de gewijzigde geohydrologie en verdamping
regionaal significant effect kan hebben op de landelijke waterverdeling.
Voor de inlaat bij Friesland wordt een iets grotere watervraag berekend, dit is waarschijnlijk toe te
schrijven aan de wijzigingen in de geohydrologische opbouw van het achterliggende
voorzieningsgebied, waar de verlagingen in grondwaterstanden in het ene gebied harder
doortellen dan de verhogingen in andere gebieden. De piek van het totaal van de inlaten vanuit
het IJsselmeer is in de droge zomer van 2018 wat hoger berekend dan in LHM 4.0, waardoor het
IJsselmeerpeil wat verder uitzakt in vergelijking met LHM 4.0. Bij de inlaat bij Eefde is duidelijker
zichtbaar dat de geohydrologische wijziging tot verandering van de berekende watervraag leidt.
De grondwaterstanden in- en rond de Twentekanalen en het achterliggende voorzieningsgebied
zijn – ondanks de lager berekende verdamping - lager in LHM 4.1, waardoor een aanzienlijk
grotere watervraag wordt berekend in vergelijking tot LHM 4.0. In het westen van Nederland zijn
minder grote wijzigingen doorgevoerd in de geohydrologie, waardoor de inlaat in Gouda praktisch
beperkt gewijzigd is. Opgemerkt wordt dat de KWA en eventuele restricties van externe verzilting
niet zijn meegenomen in deze berekening.
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Figuur 7-10 Inlaat en afvoer Friesland voor 2018 voor LHM 4.1 en LHM 4.0.

Figuur 7-11 Inlaat Eefde voor 2018 voor LHM 4.1 en LHM 4.0.
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Figuur 7-12 Inlaat Gouda voo13r 2018 voor LHM 4.1 en LHM 4.0

Figuur 7-13 Peilverloop IJsselmeer voor 2018 voor LHM 4.1 en LHM 4.0
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7.5.

Resultaten rekentijden en werkgeheugen
Bij de ontwikkeling van LHM 4.1 zijn de rekentijden gemonitord. In tabel 7.1 is een overzicht
gegeven van de rekentijden bij verschillende instellingen van het model en een vergelijking
gemaakt met LHM 4.0. Daarbij wordt opgemerkt dat dit geen zuivere vergelijking is, maar een
benadering waarin de getallen zoveel mogelijk onderling vergelijkbaar zijn gemaakt.
Uit onderstaand overzicht blijkt dat de berekening van een 10-jarige som in LHM 4.1 enkele uren
langer duurt dan LHM 4.0. Dit is te verklaren door de uitbreiding van het modelgebied. Het
meenemen van WOFOST in LHM leidt tot ongeveer 30% langere rekentijden voor een 10 jarige
som. Uit aanvullende analyse blijkt dat de rekentijd ook kan variëren per gehanteerde
referentieperiode; voor de nieuwe referentieperiode (2009 – 2018) blijkt de rekentijd bijvoorbeeld
10 uur langer dan voor een oudere referentieperiode (1996 – 2006). Dit kan te maken hebben met
het voorkomen van meer droge jaren in de nieuwe reeks, maar ook de startcondities kunnen een
rol spelen; voor de nieuwe referentieperiode zijn de startcondities niet nader afgestemd, dit kan in
de nabije toekomst worden gerealiseerd als met de nieuwe modelinstellingen een langjarige
periode wordt berekend. De rekentijden in onderstaande tabel moeten dan ook worden gezien als
een indicatie bij gebruik van de nieuwe versie van LHM op de LHM-rekenserver. In het algemeen
wordt voor toepassing van LHM aanbevolen om de startcondities verder af te stemmen op de
nieuwe schematisering en parametrisering in LHM.
Het verschil in gebruikte werkgeheugen kon niet zuiver worden onderzocht, en is momenteel ook
niet bij benadering te geven. Ingeschat wordt dat dit praktisch niet is gewijzigd ten opzichte van
LHM 4.0. Aanbevolen wordt in de nabije toekomst het actieve gebruikte werkgeheugen weg te
schrijven tijdens het rekenen. Dit vergt een lichte aanpassing in de codes.
Tabel 7.1: inzicht in rekentijden van LHM 4.1 op de LHM-rekenserver en vergelijking met de rekentijden van
LHM 4.0, uitgaande van 8 rekencores (van de 16 cores).

7.6.

Rekenvariant

Rekenperiode Rekentijd

LHM 4.1 met WOFOST

2009-2018

2 dagen, 0 uur, 48 minuten

LHM 4.1 zonder WOFOST

2009-2018

1 dag, 13 uur, 37 minuten

LHM 4.0, zonder WOFOST
(extrapolatie o.b.v. 4 cores)

2009-2018

1 dag, 7 uur, 20 minuten

Discussie
Het verbeterde en gekalibreerde grondwatermodel, en het gebruik van de laatste metingen en
inzichten in de modellering van de onverzadigde zone heeft naar mening van de ontwikkelaars
geresulteerd in een sterk verbeterd modelbasis voor het grondwatersysteem ten opzichte van
eerdere versies van het landelijk model.
Het gebruik van de nieuwe bodemfysische bouwstenen en verschillende instellingen voor de
onverzadigde zone hebben wel tot de nodige discussie geleid. Voor een aantal nieuwe
bouwstenen werden met de aanvankelijk gehanteerde modelinstellingen (sterk aansluitend bij de
Waterwijzer Landbouw, zie paragraaf 3.2.1) onrealistische waarden in de gesimuleerde
verdampingsreductie en beregening gesignaleerd. Om de berekende verdamping en beregening
binnen realistisch geachte waarden te houden zijn de instellingen voor de onverzadigde zone
uiteindelijk gewijzigd naar eerder in LHM gehanteerde waarden. Hierdoor hebben de instellingen
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in de onverzadigde zone uiteindelijk tot minder vernatting geleid, dan waar te voren op was
gerekend.
Toekomstige nadere analyse en validatie op basis van aanvullende metingen zal moeten uitwijzen
of het model uiteindelijk ook daadwerkelijk beter presteert dan eerdere modelversies. De
vergelijking met metingen heeft zich tot nu toe beperkt tot grondwaterstanden (stijghoogten);
validatie aan de hand van aanvullende gegevens, zoals verdamping en afvoeren, is voorzien in de
geplande uitgebreide validatie.
Een belangrijke motivatie voor deze release is, zoals in hoofdstuk 1 is vermeld, het verbeteren van
de hydrologie voor waterkwaliteitsberekeningen met het LWMK. Tot nu toe is in LWMK
berekeningen gebruik gemaakt van de hydrologie van LHM 3.5. Het is dan ook waardevol om ook
de verschillen in berekeningsresultaten van deze versie te beschouwen. Hieronder wordt daarom
ingezoomd op een aantal verschillen met LHM 3.5; een compleet overzicht is gegeven in bijlage I.
Figuur 7.14 toont het verschil in berekende GHG en GLG tussen LHM 4.1 en LHM 3.5. Bij
analyse van de berekeningsresultaten van LWKM op basis van LHM 3.5 is geconstateerd dat
vooral in zuidoost Brabant in de zomerperiode te lage afvoeren worden gehanteerd. In figuur 7.14
is te zien dat LHM 4.1 dat deel van Nederland niet duidelijk natter berekent dan LHM 3.5. In de
Centrale Slenk bestaat een gemengd (doch overwegend natter) beeld, daarbuiten is LHM 4.1
duidelijk overwegend droger dan 3.5. Wanneer deze figuur vergeleken wordt met Figuur 7-2 wordt
duidelijk dat de grootste “verdroging” buiten de Slenk heeft plaatsgevonden van LHM 3.5 naar
LHM 4.0, aangezien LHM 4.1 ten opzichte van 4.0 juist voornamelijk heeft geresulteerd in
vernatting buiten de Slenk.
Figuur 7.15 toont de berekende afvoeren in het zomerhalfjaar (het 2e en 3e kwartaal) in LHM 4.1
en het verschil met LHM 3.5. De verschillen met LHM 3.5 zijn in Brabant klein, met een wisselend
beeld van lichte toename, lichte afname en gebieden zonder significante wijzigingen.
Jaargemiddeld worden wel duidelijk hogere afvoeren berekend op de Slenk, zoals blijkt uit Figuur
H8 in Bijlage I. Dit is dus het gevolg van een significante toename van de afvoeren in het
winterhalfjaar.

Figuur 7.14 Verandering in berekende GHG (link) en GLG (rechts), LHM 4.1 t.o.v. LHM 3.5. Blauwe kleuren
geven vernatting weer.
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Figuur 7.15 Berekende afvoeren in het tweede en derde kwartaal in LHM 4.1 (links) en het verschil met LHM
3.5 (rechts). Blauwe kleuren betekenen (links) afvoer (i.t.t. infiltratie) en (rechts) toename afvoer dan wel
afname infiltratie t.o.v. LHM 3.5.

Samenvattend kan dus gesteld worden dat alle modelaanpassingen sinds LHM3.5, welke in de
ogen van de modelspecialisten een verbeterd model hebben opgeleverd, niet hebben
geresulteerd in de vooraf voor de waterkwaliteitsberekeningen gewenste vernatting in zuidoost
Brabant. Op basis van harde meetinformatie is de gemiddelde grondwaterstand in dit gebied
tijdens de kalibratie niet verhoogd. Vanwege deze discrepantie is één van de voornaamste
bronnen die onderschrijven dat zuidoost Brabant te droog wordt gemodelleerd door het LHM, te
weten de GD-kartering, nader onderzocht. Dit is gebeurd door de volgens de GD-kartering
voorspelde GHG’s en GLG’s te vergelijken met de uit de meetreeksen afgeleide waarden. Het
resultaat is te zien in Figuur 7.16.

Figuur 7.16 Afwijkingen tussen enerzijds GHG (links) en GLG (rechts) afgeleid uit de metingen volgens DINO
en die volgens de GD-kartering, Rode tinten geven aan dat de DINO-metingen lagere grondwaterstanden
aangeven dan de GD-kartering,

Uit deze figuur komt een beeld naar voren van systematische overschatting van de GHG door de
GD-kartering; de GHG in de GD-kartering lijkt dus natter dan de metingen in DINO. De resultaten
voor de GLG laten ook gebieden zien waar de GD-kartering de grondwaterstanden overschat,
waaronder zuidoost Brabant. Over het algemeen lijkt de GLG echter minder ”biased” dan de GHG.
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Dit sluit aan bij de bevinding in paragraaf 7.2 dat de modelafwijkingen ten opzichte van de GD
kaart wat betreft de GLG beter passen bij de modelafwijkingen ten opzichte van DINO dan wat
betreft de GHG.
De patronen worden overigens nog duidelijker wanneer voor de berekening van de GXG vanuit de
DINO-reeksen, de omrekening van m NAP naar m-mv wordt uitgevoerd met de maaiveldhoogte
ter plaatse van het filter, zoals opgegeven in de DINO-database. In deze rapportage is voor die
omrekening steeds uitgegaan van het 250x250m AHN bestand.
Tijdens de databewerking ten behoeve van Figuur 7.16 is opgevallen dat de afwijking tussen de
gemeten GxG en de GD-kaart toe lijkt te nemen met de diepte van de grondwaterstand. Dit is
verder beschouwd door beide tegen elkaar uit te zetten. Het resultaat is voor zowel de GHG als
de GLG in Figuur 7.17 weergegeven.

Figuur 7.17 Relatie tussen enerzijds de gemeten (DINO) GHG (boven) en GLG (onder) en anderzijds de
GHG en GLG volgens de GD kartering (alles in meter min maaiveld). In rood is de trendlijn weer gegeven.

Te zien is dat er een correlatie bestaat tussen de werkelijke diepte van de grondwaterspiegel en
de afwijking tussen gemeten GxG en GxG volgens de GD-kartering. Deze correlatie suggereert
systematische afwijkingen tussen de DINO-set en de GD-kartering, welke ervoor zorgen dat in
drogere gebieden de grondwaterstanden volgens de DINO-set lager zijn dan volgens de GDkartering. Dit roept de vraag op welke van beide datasets de beste basis geeft om het LHM mee
te valideren. Nadere analyse wordt aanbevolen om deze vraag verder te kunnen beantwoorden.
Hierbij wordt aanbevolen op korte termijn ook de berekende afvoeren in m.n. zuidoost Brabant te
analyseren, zodat meer onderbouwde conclusies kunnen worden getrokken met betrekking tot de
waterkwaliteitsberekeningen.

69 van 101

Veranderingsrapportage LHM 4.1
11205261-000-BGS-0001, 30 oktober 2020

8.

Conclusies en aanbevelingen

8.1.

Samenvatting en conclusies
In juni 2020 is een nieuwe versie van het LHM opgeleverd; versie 4.1:
•

•

•

•

•

•

•

•
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De geohydrologische basis in LHM 4.1 bouwt voort op het nieuwe lagenmodel in LHM 4.0,
waarin gebruik is gemaakt van actuele informatie uit REGIS, GeoTOP en andere
informatiebronnen (Hunink et al, 2019). In de nieuwe release is de geohydrologische
schematisering uitgebreid in de Noordzee en op onderdelen verbeterd op basis van
aanbevelingen (Hunink et al, 2019) en gesignaleerde tekortkomingen (Delsman et al,
2020). In het wingebied van Vitens is bovendien gebruik gemaakt van geactualiseerde
onttrekkingsgegevens. Met de verbeterde invoer is een verbeterd, betrouwbaarder
basismodel voor de ondergrond opgeleverd.
In de nieuwe release is voor de onverzadigde zone gebruik gemaakt van recent
beschikbaar gekomen bodemfysische bouwstenen (Heinen et al., 2020). Om te kunnen
rekenen met de aangepaste bodemfysische parameters is een nieuwe versie van
MetaSWAP ingezet.
De berekeningen in de onverzadigde zone bouwen verder voort op de grote veranderingen
in LHM 4.0, waarbij ook het gewasgroeimodel WOFOST is ingezet. Uit een analyse van
berekeningen met en zonder WOFOST is geconcludeerd dat het meenemen van WOFOST
de berekening van verdamping sterk beïnvloedt, terwijl de effecten op de grondwaterstand
beperkt blijven in de geanalyseerde jaren. Aangezien het simuleren met WOFOST als een
conceptuele verbetering wordt gezien, is besloten de optie voor de simulatie met WOFOST
mee te nemen in LHM 4.1.
Verder zijn verschillende modelinstellingen voor de onverzadigde zone onderzocht, zoals
het concept voor de gecompenseerde gewasopname (Jarvis) en het achterwege laten van
eerder geïntroduceerde schaalfactoren. Aanvankelijk is gestart met instellingen die
aansluiten bij de uitgangspunten in de Waterwijzer Landbouw (Mulder, 2020), maar
uiteindelijk zijn de modelinstellingen terug gezet naar eerder toegepaste uitgangspunten in
MetaSWAP, omdat in combinatie met het gebruik van de nieuwe bodemfysische
bouwstenen de modeluitkomsten van het LHM niet overal realistisch werden geacht.
Daarbij zijn ook de beregeningscriteria bijgesteld om te voorkomen dat het model met de
nieuwe bodemfysische parameters te veel zou beregenen.
Toekomstige validatie en aanvullende analyse van de berekeningsresultaten van het LHM
zullen moeten uitwijzen of het nodig is de instellingen voor de onverzadigde zone verder te
wijzigen en af te stemmen op de instellingen in de Waterwijzer, rekening houdend met de
verschillen in schematisering van de onverzadigde zone. Voor de natschade en zoutschade
kan in ieder geval verder worden aangesloten op de methode in de Waterwijzer, maar hier
is in deze release nog niet voor gekozen; hiervoor is eerst nog nader onderzoek nodig.
De aanpassingen in de onverzadigde zone leiden in grote delen van Nederland tot een
significante verlaging van de berekende verdamping, en dus een verhoogde
grondwateraanvulling ten opzichte van LHM 4.0. Tegelijk zijn er enkele gebieden met een
verhoogde verdamping en dus een verlaagde grondwateraanvulling.
Het gewijzigde ondergrondmodel is met de gewijzigde grondwateraanvulling op basis van
de nieuwe bodemfysische bouwstenen stationair gekalibreerd aan de hand van in DINO
beschikbare stijghoogtemetingen voor de periode 2011-2018. De oorspronkelijke meetset
van bijna 40.000 peilfilters is gefilterd, en op basis van tijdreeksanalyse zijn kwaliteitslabels
en gewichten toegekend. Dit resulteerde in een ijkset met ruim 7500 waarden, die zijn
gebruikt in de kalibratie.
Voor de kalibratie is de ondergrond onderverdeeld in ruim 1200 zones met Kh-waarden, Cwaarden, en drainage- en oppervlaktewaterconductances. De kalibratie heeft geleid tot het
verkleinen van het gemiddelde residu van 2.4 cm naar 0.4 cm. De absolute afwijking van
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de gemiddelde stijghoogte is verkleind van 46 naar 36 cm, lokaal kunnen net als voor de
kalibratie nog grote afwijkingen tussen gemeten en berekende stijghoogte voorkomen.
De kalibratie resulteert in een significante verbetering van het stationaire model. Ten
opzichte van 4.0 komt deze verbetering, in combinatie met het totaalpakket aan
modelwijzigingen, slechts ten dele tot uiting in kleinere afwijkingen tussen GxG zoals
berekend met het niet-stationaire model, en GXG’s uit toetsingsdata zoals DINO-metingen
en de GD-kaart. Daarbij is geconstateerd dat er systematische afwijkingen bestaan tussen
de GD-kaart en de DINO-metingen, wat de beoordeling van het model op basis van deze
data bemoeilijkt. Aanbevolen wordt dit nader te analyseren.
Naast de aanpassingen in de bodem- en ondergrond zijn er kleinere wijzigingen
doorgevoerd in het oppervlaktewatersysteem van het DistributieModel. De effecten hiervan
beperken zich tot de oppervlaktewaterberekeningen en tot de specifieke locaties waar de
wijzigingen zijn doorgevoerd. Wijzigingen in de geohydrologie kunnen regionaal tot grotere
wijzigingen in de berekende aan- en afvoer leiden, zoals bijvoorbeeld voor de inlaat van
het Twentekanaal bij Eefde.
In het algemeen is het gewenst om de modelresultaten uitgebreider te valideren, niet alleen
voor de grondwaterstanden, maar ook voor andere uitvoerparameters (bodemvocht,
gebiedsafvoeren, berekende beregening, etc.). Dit traject is op korte termijn voorzien,
daarom is hier in deze rapportage niet verder aandacht aan besteed.
Tot slot zijn aanpassingen verricht in de voorbewerkingsprogrammatuur. Dit was nodig
omdat alle recente aanpassingen in LHM 4.0 het aansturen van het model foutengevoelig
was geworden, waardoor het veel tijd kostte om het model toe te passen. Dit is verholpen
door de aanpassingen.
De rekentijden in LHM 4.1 zijn licht toegenomen ten opzichte van LHM 4.0. Dit kan worden
verklaard door de uitbreiding van het modelgebied.

Ten opzichte van eerder toegepaste versies van LHM wordt LHM 4.1 als verbeterd gezien; de
basis is beter onderbouwd met actuele datasets en voor het eerst is het LHM landsdekkend
gekalibreerd. Aanvullende analyses van de berekeningsresultaten en vergelijkingen met metingen
zullen moeten uitwijzen of het model voor alle deeldomeinen beter presteert en of de
hydrologische basis in LHM 4.1 voldoende is verbeterd voor waterkwaliteitsberekeningen.

8.2.

Aanbevelingen
•

•

•
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In LHM 4.0 is aanbevolen om in NHI-verband vervolgonderzoek te verrichten naar de
toepassing van GeoTOP en drainageformules, zoals ook aanbevolen door Hunink et al.
(2019). Dit is een zwakke schakel binnen NHI-toepassingen en deze aanbeveling blijft
dan ook onverminderd van kracht voor verbeterde toepassingen van het LHM en
regionale modeltoepassingen in het NHI. Eerste uitwerking zal naar verwachting worden
opgepakt in 2020.
In het algemeen wordt aangeraden om nieuwe inzichten in de geohydrologische
schematisering in de regionale modellen te volgen vanuit het LHM, en waar mogelijk over
te nemen. Een voorbeeld is recent beschikbaar gekomen informatie over de holocene
weerstand in de Flevopolder, inclusief specificaties van afwijkingen van de weerstand
rond vaargeulen en putten. Deze informatie was pas bij het afronden van voorliggende
rapportage beschikbaar, en kon dus niet tijdig worden meegenomen. Voor de wijze
waarop deze informatie structureel kan worden verwerkt, wordt verwezen naar de
rapportage over retourstroom REGIS (Bos-Burgering et al., 2019).
Op basis van LHM zoet-zout is een aantal tekortkomingen in het waterkwantiteitsmodel
verwerkt en verholpen in LHM 4.1. Nog niet alle issues konden structureel worden
opgelost. Een aantal zaken zal vervolg moeten krijgen in het topsysteemscript dat wordt
herzien. Het betreft de volgende zaken:
o Toevoegen van de spaarbekkens van de Biesbosch en nabij Terneuzen aan het
hoofdwatersysteem, door dergelijke voorbeelden op meer robuuste wijze te
verwerken in het nieuwe topsysteemscript.
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Uitbreiding van het topsysteemscript met het verwerken van de in LSM
berekende peilen voor het hoofdwatersysteem. Daarbij moet kritisch worden
gekeken naar de routine waarin peilen worden opgevuld bij ontbrekende
waarden.
o Het drainageniveau nabij een aantal grotere wateren in Zeeland (Westerschelde,
Oosterschelde) bevindt zich op een aantal locaties onder het
oppervlaktewaterpeil. Dit is niet realistisch en dient nog te worden hersteld.
Bij toekomstige herzieningen van de Staringreeks bouwstenen moet er rekening mee
worden gehouden dat de gebruikte concepten voor de wortelverdeling en wortelopname
op elkaar blijven afgestemd. In het algemeen wordt aanbevolen richting het NHI om
ervoor te zorgen dat het beheer en onderhoud van de Waterwijzer en het NHI in de nabije
toekomst op elkaar (blijven) worden afgestemd.
Aanbevolen wordt het concept van de trigger voor beregening aan te passen, omdat de
gemiddelde drukhoogte in de wortelzone een bias heeft richting hoge beregeningsgiften.
In de implementatie van WOFOST is tot op heden gefocust op de droogtestress. De
toepassing van de concepten in het LHM voor natschade en zoutschade verdienen nog
nadere analyse en onderzoek. Voor modellering van zout in de onverzadigde zone wordt
ook verwezen naar eerdere aanbevelingen voor verdere validatie (De Louw et al, 2013).
De kalibratie van LHM 4.1 is een eerste slag Het wordt aanbevolen de modelkalibratie bij
volgende releases eveneens toe te passen en de procedure verder te optimaliseren.
Daarbij wordt gedacht aan:
o Nadere regionale analyse van de resultaten van de kalibratie en het verder
optimaliseren van de zoneringen, op basis van de bevindingen in LHM 4.1;
o Nadere definitie van de te hanteren bandbreedtes van de parameters, met name
van de parameters die tijdens de kalibratie sterk zijn aangepast;
o Nader onderzoek naar de relatie tussen de kalibratie op gemiddelde
grondwaterstanden en de reactie van de GxG’s daarop, en naar mogelijkheden
die reactie, binnen de beperkingen van een stationaire kalibratie, te sturen;
o Verkennen van de potentie van andere keuzes wat betreft weegfactoren,
toegestane maximale a priori residu voor het meenemen van metingen in de
ijkset, etc.), waarvan de consequenties nu niet uitvoerig zijn geanalyseerd.
o Verkennen of er betere mogelijkheden zijn om om te gaan met het systematische
verschil tussen de stijghoogten van het stationaire model en de langjarig
gemiddelde stijghoogten van het niet-stationaire model.
Aanbevolen wordt om de geconstateerde relatie tussen de diepte van de GxG en de
afwijkingen tussen GXG’s volgens de DINO-metingen en de GD-kartering nader te
onderzoeken om de bruikbaarheid van beide datasets voor validatie van het LHM op te
helderen.
Aanbevolen wordt om te bouwen aan een ijk- en validatieset van afvoer- en
waterbalansgegevens waarmee het model op geautomatiseerde wijze vergeleken kan
worden. Informatie over afvoeren en waterbalansen overkomt de beperkingen die
stijghoogtegegevens hebben met betrekking tot ruimtelijke representativiteit.
Aanbevolen wordt het benodigde werkgeheugen expliciet te maken; dit vergt een lichte
aanpassing in de modelcode.
De afgelopen jaren is extra duidelijk geworden dat voldoende moet worden geïnvesteerd
in beheer en onderhoud van het LHM, en van het achterliggende instrumentarium NHI.
Dit heeft lang op een laag pitje gestaan, waardoor in de loop der jaren toepassingen van
modellen zoals het LHM in de praktijk lastig beheersbaar zijn geworden, wat makkelijk
kan leiden tot fouten bij de toepassing en daarmee extra kosten. Een duidelijk voorbeeld
is de voorbewerkingsprogrammatuur, die dringend aan vervanging toe is. In overleg met
Rijkswaterstaat is dit inmiddels in 2020 in werking gezet. In het algemeen wordt
aanbevolen om de komende jaren bij de verdere uitwerking van het gezamenlijke NHI het
beheer en onderhoud te prioriteren.
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Bijlage A Overzicht van wijzingen van invoer in
LHM 4.1
In deze bijlage zijn de gewijzigde invoerfiles van LHM 4.1 ten opzichte van LHM 4.1 weergegeven,
op basis van ini-files, zoals te vinden op de NHI rekenserver.
In deze bijlage zijn de gewijzigde invoerfiles van LHM 4.1 ten opzichte van LHM 4.0 weergegeven,
op basis van ini-files, zoals te vinden op de NHI rekenserver.
DBASE
LHM400
LHM410
e:\LHM\DBASE\4.0.0
e:\LHM\DBASE\4.1.0
MODFLOW
Parameter
KDW

VCW

WEL
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LHM400
{DBASE}\modflow\kd\...
mdl_kd_l1.idf
mdl_kd_l2.idf
mdl_kd_l3.idf
mdl_kd_l4.idf
mdl_kd_l5.idf
mdl_kd_l6.idf
mdl_kd_l7.idf
mdl_kd_l8.idf
{DBASE}\modflow\c\...
vcw_mdl_l1.idf
vcw_mdl_l2.idf
vcw_mdl_l3.idf
vcw_mdl_l4.idf
vcw_mdl_l5.idf
vcw_mdl_l6.idf
vcw_mdl_l7.idf
{DBASE}\modflow\wel\...
wel_l01_nhi.ipf
wel_l07_nhi.ipf
wel_l06_nhi.ipf
wel_l05_nhi.ipf
wel_l04_nhi.ipf
wel_l03_nhi.ipf
wel_l02_nhi.ipf
wel_evides_l2.ipf
wel_evides_l3.ipf
wel_evides_l5.ipf
wel_evides_l6.ipf
wel_evides_l7.ipf
wel_oasen_l2.ipf
wel_oasen_l3.ipf
wel_oasen_l4.ipf
wel_oasen_l5.ipf
wel_oasen_l6.ipf
wel_pwn_l2.ipf
wel_pwn_l3.ipf
wel_vitens_l1.ipf
wel_vitens_l2.ipf
wel_vitens_l3.ipf
wel_vitens_l4.ipf
wel_vitens_l5.ipf
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LHM410
{DBASE}\modflow\kd\...
MDL_KD_l1.idf
MDL_KD_l2.idf
MDL_KD_l3.idf
MDL_KD_l4.idf
MDL_KD_l5.idf
MDL_KD_l6.idf
MDL_KD_l7.idf
MDL_KD_l8.idf
{DBASE}\modflow\c\...
MDL_C_l1.idf
MDL_C_l2.idf
MDL_C_l3.idf
MDL_C_l4.idf
MDL_C_l5.idf
MDL_C_l6.idf
MDL_C_l7.idf
{DBASE}\modflow\wel\...
wel_nhi_all.ipf

wel_evides_all.ipf

wel_oasen_all.ipf

wel_pwn_all.ipf
Vitens_median_2009-2018.ipf

DRN

RIV
hoofdwater

RIV
regionaal

wel_vitens_l6.ipf
wel_vitens_l7.ipf
wel_wbgr_l4.ipf
wel_wbgr_l5.ipf
wel_wbgr_l6.ipf
wel_wbgr_l7.ipf
wel_wmd_l4.ipf
wel_wmd_l5.ipf
wel_wmd_l6.ipf
wel_wmd_l7.ipf
{DBASE}\modflow\drn\...
Conductances
COND_B_250.IDF
COND_SOF_250.IDF
COND_BRP2012_MVGREP_250.IDF
{DBASE}\modflow\riv\hoofdwater\...
Conductances
COND_HL1_250.IDF
COND_HL2_250.IDF
{DBASE}\modflow\riv\regionaal\...
Conductances
cond_p_l0.idf
cond_s_l0.idf
cond_t_l0.idf

wel_wbgr_all.ipf

wel_wmd_all.ipf

DBASE}\modflow\drn\...
Conductances
COND_B_250.IDF
COND_SOF_250.IDF
COND_BRP2012_MVGREP_250.IDF
DBASE}\modflow\riv\hoofdwater\...
Conductances
COND_HL1_250.IDF
COND_HL2_250.IDF
DBASE}\modflow\riv\regionaal\...
Conductances
cond_p_l0.idf
cond_s_l0.idf
cond_t_l0.idf

MetaSWAP
Parameter
luse_svat
para_sim
uscl_svat
Aardappel_ov

Gras_weide

LHM400
{DBASE}\metaswap\inp\luse_svat.inp
{DBASE}\metaswap\inp\para_sim.inp
{DBASE}\metaswap\inp\uscl_svat.inp
{DBASE}\metaswap\inp\aardappel_ov.cr
p
{DBASE}\metaswap\inp\gras_maaien.cr
p
{DBASE}\metaswap\inp\gras_weide.crp

Snijmais
Suikerbiet

{DBASE}\metaswap\inp\snijmais.crp
{DBASE}\metaswap\inp\suikerbiet.crp

Zomergerst

{DBASE}\metaswap\inp\zomergerst.crp

modsimtranmoz
_exe

{DBASE}\exe\Driver_iMODFLOW_svn28
10_MetaSWAP_svn1532.exe

LHM410
{DBASE}\metaswap\inp\luse_svat.inp
{DBASE}\metaswap\inp\para_sim.inp
{DBASE}\metaswap\inp\uscl_svat.inp
{DBASE}\metaswap\wofost\aardappel_o
v.crp
{DBASE}\metaswap\wofost\gras_maaien
.crp
{DBASE}\metaswap\wofost\gras_weide.
crp
{DBASE}\metaswap\wofost\snijmais.crp
{DBASE}\metaswap\wofost\suikerbiet.cr
p
{DBASE}\metaswap\wofost\zomergerst.c
rp
{DBASE}\exe\Driver_iMODFLOW_svn28
10_MetaSWAP_svn1614.exe

LHM400

LHM410

Gras_maaien

MOZART
Parameter

Distributiemodel
Parameter
Lnks
Nds
fixed

LHM400
{DBASE}\dm\lnks.txt
{DBASE}\dm\nds.txt
{DBASE}\dm\fixed.txt

LHM410
{DBASE}\dm\lnks.txt
{DBASE}\dm\nds.txt
{DBASE}\dm\fixed.txt

LHM400

LHM410

Coupling
Parameter

77 van 101

Veranderingsrapportage LHM 4.1
11205261-000-BGS-0001, 30 oktober 2020

Bijlage B Veranderingen MetaSWAP

Implementation proposal 57 vs3
Identifier
Author of proposal
Date
Improvement in SIMGRO-version

:
:
:
:

SIMGRO_057
Van Walsum
30-5-2020
V8_0_1_0

Short description of adaptation
Preprocessing used the stand-alone version of SIMGRO that is not supported anymore. It
was also discovered that the simulations could contain some random noise in the simulation
of the total evapotranspiration. Also the data logistics were out of date, making use of bdafiles. These files consume a lot of cpu and disk time due to the direct-access option that is
used. The update of the procedure included also adaptations to handle the new SR2018
basic data, which are more demanding on the numerical handling of both SWAP and
MetaSWAP model. The calibration of Boesten-Stroosnijder beta2 has been disabled since it
is not needed anymore for the new soil evaporation model.
Method
The calibration of Boesten-Stroosnijder beta2 has been disabled, requiring several
adjustments in the bat-files.
Generating the database includes the calibration of the d2-layer, based on 30-year runs. The
runs were previously done with an old version of SIMGRO V7_2_27, using the stand-alone
configuration. In the newest version of SIMGRO (since project Robust MetaSWAP) this
configuration has been disabled. So the runs had to be replaced by simple ModflowMetaSWAP models that are separate independent columns. This model is called
modstrip_unsa. It was found that the model could crash at the start of the run. This was due
to the fact that the model has cells with no interaction and a start form an equilibrium profile.
Once the cause was discovered the remedy was simply to start from a percolation profile.
The SWAP model has a very simple adaptive time stepping scheme. It has difficulty in
handling the new building blocks of SR2018. For this reason a patch was added to the code:
- If the water balance is violated then the dtmax value is set to 0.001 d
- If the building block o5 is at the top of the profile then dtmax is set to 0.001 d
An extra option has been added to the output possibilities of MetaSWAP, with direct output of
Tact_1.csv and Tact_2.csv (enabled by svat_dtgw_csv = 2 in para_sim.inp) for use by the
program that compares MetaSWAP and SWAP. This then no longer requires the writing of
bda files and the reading of them with bda2csv.
A shortened version of PreMetaSWAP_lta_Tact has been programmed to perform the
comparison to SWAP as quickly as possible.
The method of handling the root density function is been made the same as in SWAP, with a
table for the cumulative density function.
The handling of macropores lead to instability of the SWAP program with the new Staring
Reeks data. This was due to the fact that all the macropore percentage was added at the last
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entry of the pF-table. In the new method the adding of macropores was spread over the last
ten entries involving the last cm of the h-table, in steps of 1 mm. This adding of macropores is
complicated by the smearing that can happen in the construction of the metafunctions. To
combat this the macropores are first removed, then the steady-states are generated, then the
metafunctions are generated, and then in the last step the macropores are added again. The
aim is compute storage coefficients that at least have a value corresponding to the
macropores.
After the new database had been generated and dynamic tests had been run it appeared that
MetaSWAP simulation of transpiration was systematically too low. This was traced to the fact
that in the procedure for d2-calibration runs are made with grass using the simple model
concept. But that concept excluded the use of a variable root density function. This was
remedied by using the root density function in the database for land use types using the
simple transpiration concept with crop factors and without WOFOST. If WOFOST is used
then the root density is taken from the crp files.
In the calibration procedure for the d2-layer the results for a rootzone of 0.30m and 1.0 m
were given the same weight. But since the values for 1.0 m have a very low sensitivity it is
preferred to just use the values for 0.30 m.
In the new building blocks the soil conductivity for low pressure head values has become
much smaller. This means that the extra reduction of soil evaporation in SWAP using the
atmospheric pressure head for node 0 now plays a much more dominant role. For
MetaSWAP this is hard to reproduce using the steady-state profiles.
The bare soil evaporation parameter for reducing the evaporation under extremely dry
circumstances was used for all soil units. A new input file has been defined for inputting a
separate value per building block of the soil physical schematization. The critical conductivity
was calibrated per building block.
The following options were explored for the pressure head at the soil surface:
- Pressure in downscaled profile, using weight of fprzuni
- Pressure in downscaled profile, without using weight of fprzuni
- Mean pressure of root zone from steady-state profiles
The first option performed very badly due to the fact that a certain building block can be
combined with different values of fprzuni.
The second option works reasonably well, but for building block b2 the evaporation from bare
soil of grassland was rather high and for maize rather low in dry years, especially 1976.
The third option had been used for SR2016 building blocks but could not be calibrated
satisfactorily for the SR2018 ones. But that calibration was using a single value for the critical
conductivity. Now each building block has its own parameter and that works reasonably well.
To investigate the sensitivity for the assumed root density function the database was
generated for three options:
- The exponential relationship used in Waterwijzer 2018, EXP1
- The revised exponential relationship taking into account the 90% criterium for the
“effective root zone”, EXP2
- The uniform distribution as used in NHI3.5 and earlier
The BOFEK2012 schematization is a sub-selection of the 370 SCR654 units. So once the
database for the 370 SCR654 units has been generated the BOFEK2012 database can be
derived by a simple script involving copy operations.
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Code changes
The code changes involve changes in scripts and in Fortran programs:
- Changes in bat-files PreMetaSWAP_run.bat and PreMetaSWAP_unsa have been
checked in under SVN 1574,
- Streamlining of prepro has been checked in under SVN 1588
- The shortened version PreMetaSWAP_lta_Tact for computing long-term average of
difference between MetaSWAP and SWAP has been checked in under SVN and
1587
- Harmonization of handling of root density function has been checked in under
SVN1576
- The adjustment for adding the macropores to the last ten entries in stepwise fashion
has been checked in under SVN1580 for PreMetaSWAP_bas
- In PreMetaSWAP_cal the SSQ is now only computed using results for dprz=0.30 m
- File hzncebs_swap.csv has been added with the critical conductivities per building
block for reducing the soil evaporation under extremely dry circumstances;
- Reduction has been made into a smooth transition to zero instead of a cutoff value;
- The SWAP time control routine has been given a patch to revert to dtmax=0.001 if
the water balance is violated.
Data changes
The root density function used in Waterwijzer 2018 is shown in Fig. 1. This function is not in
agreement with the fact that the soil survey is for a root zone depth that contains 90% of the
roots. In the used function this is 97.5%. A modified function that is conform the 90% of the
roots is shown in Fig 2.

Relative depth (-)

Relative density of roots (-)
Fig. 1 Root density function used in Waterwijzer (2018).
Relative depth (-)
0,0000 0,2000 0,4000 0,6000 0,8000 1,0000 1,2000
0,0000
0,2000
0,4000
0,6000
0,8000
1,0000
1,2000
Fig. 2 Root density function that has 90% of roots in the effective root zone
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Bijlage C Nadere analyse van parameters in
MetaSWAP
In deze bijlage is het afzonderlijke effect weergegeven van de schaalfactoren en Jarvis (0.7 i.p.v
1.0) op de evapotranspiratie en de berekende grondwaterstanden (HG3 en LG3 in 2003). De
schaalfactoren zijn wel toegepast in LHM 4.1; het concept van gecompenseerde opname door
Jarvis (0.7) is uiteindelijk niet toegepast in LHM 4.1.

Figuur 1: Effect van de schaalfactoren van de doorlatendheid in LHM 4.1 op de verdamping (links) en de GLG
(rechts). Blauw duidt op vernatting (lagere verdamping, cq ondiepere grondwaterstanden). De schaalfactoren
zijn meegenomen in LHM 4.1.

Figuur 2: Effecten van het aangepaste concept voor de wortelopname (aanpassing Jarvis-parameter van 1.0
naar 0.7) op de evapotranspiratie in 2003. Dit is uiteindelijk niet doorgevoerd in LHM 4.1. Rode kleuren
duiden op toename van de verdamping.
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Figuur 3: Effecten van het aangepaste concept voor de wortelopname (correctie van Jarvis van 1.0 naar 0.7)
op de HG3 (links) en LG3 (rechts) in 2003. Rode kleuren duiden op een verdroging. Aanpassing van Jarvis
naar 0.7 is uiteindelijk niet doorgevoerd in LHM 4.1.
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Bijlage D Ondersteuning WOFOST en nieuwe
SVAT-eenheden in LHM preprocessing
Inleiding
De LHM preprocessing is aangepast, om twee wijzigingen aan het LHM te kunnen ondersteunen.
Deze wijzigingen zijn de optionele ondersteuning voor het meedraaien van WOFOST
gewasmodel, en het toevoegen van MetaSWAP eenheden langs de grenzen met Duitsland en
België. Hiervoor waren aanpassingen nodig in de preprocessing scripts, en deze zijn gemaakt in
revisie 1260 tot en met 1276 in de NHI SVN repository, in:
https://repos.deltares.nl/repos/NHI/trunk/tools/control/python.
Daarnaast moet de INI file met bestandsverwijzingen aangepast worden om te linken naar de
nieuwe bestanden voor WOFOST en MetaSWAP. Ook zijn oude settings verwijderd, die niet meer
worden ondersteund door MetaSWAP . Dat betekent dat de nieuwe preprocessor alleen nog maar
met de nieuwe INI file en nieuwe LHM versie werkt. De WOFOST aanpassing aan de
preprocessing worden alleen geactiveerd als er voor een WOFOST simulatie wordt gekozen.
Daarnaast is het geen probleem om de WOFOST verwijzingen in de INI te laten staan, zolang niet
voor de WOFOST optie gekozen wordt.
De aanpassingen zijn eerst getest door te checken of de preprocessing identieke modellen
klaarzet, in vergelijking met de manueel gecorrigeerde invoerbestanden, zoals dat hiervoor werd
gedaan. De finale test was de toepassing op LHM 4.1, daarbij is nog een fout in de
programmatuur gecorrigeerd, omdat nog een verschuiving van de meteorologische invoer voor
MetaSWAP Hieronder wordt de programmatuur beschreven, eerst het WOFOST deel, vervolgens
de ondersteuning van de nieuwe eenheden langs de grenzen.

WOFOST ondersteuning
Als een som met het WOFOST component gedraaid moet worden, dan dient dat als een van de
componenten opgegeven te worden aan de preprocessing scripts. Hiervoor wordt gebruikt
gemaakt van de “comp” vlag. Een WOFOST run ziet er dan zo uit:
nhi.py -pre -comp mod sim tran moz dm wofost

WOFOST vereist nieuwe meteorologische parameter grids. In de INI files hebben deze de
volgende namen: tmin, tmax, tmean, radiation, humidity, vapp. Ze kunnen naast de neerslag en
verdamping worden neergezet, hieronder staat een voorbeeld voor twee jaar:
[DATA] # here all data used should be specified
[[LOCAL]] # local data definition
%prec% = e:\LHM\Basisdata\Meteo\KNMI\Rd1\Release_5_en_6_ex
%evap% = e:\LHM\Basisdata\Meteo\KNMI\EV24\Release_3_ext
%tmin% = e:\LHM\Basisdata\Meteo\KNMI\TN
%tmax% = e:\LHM\Basisdata\Meteo\KNMI\TX
%tmean% = e:\LHM\Basisdata\Meteo\KNMI\TG
%radiation% = e:\LHM\BASISDATA\METEO\KNMI\Q
%humidity% = e:\LHM\BASISDATA\METEO\KNMI\UG
%vapp% = e:\LHM\BASISDATA\METEO\KNMI\FG
prec_2018
prec_2019
evap_2018
evap_2019
tmin_2018
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%(%prec%)s\precipitation_2018*.asc
%(%prec%)s\precipitation_2019*.asc
%(%evap%)s\evaporation_2018*.asc
%(%evap%)s\evaporation_2019*.asc
%(%tmin%)s\TN_2018*.ASC

tmin_2019 = %(%tmin%)s\TN_2019*.ASC
tmax_2018 = %(%tmax%)s\TX_2018*.ASC
tmax_2019 = %(%tmax%)s\TX_2019*.ASC
tmean_2018 = %(%tmean%)s\TG_2018*.ASC
tmean_2019 = %(%tmean%)s\TG_2019*.ASC
radiation_2018 = %(%radiation%)s\Q_2018*.ASC
radiation_2019 = %(%radiation%)s\Q_2019*.ASC
humidity_2018 = %(%humidity%)s\UG_2018*.ASC
humidity_2019 = %(%humidity%)s\UG_2019*.ASC
vapp_2018 = %(%vapp%)s\FG_2018*.ASC
vapp_2019 = %(%vapp%)s\FG_2019*.ASC
[METEO]
mozart_shp =
mozart_dbf =
mozart_tag =
dm_shp
=
dm_dbf
=
dm_tag
=
dm_area
=
exe
=
prec_pre
=
evap_pre
=
tmin_pre
=
tmax_pre
=
tmean_pre
=
radiation_pre
humidity_pre
vapp_pre

mozart_shp
mozart_dbf
LSWFINAL
dm_shp
dm_dbf
DMID_CODE
dm_area
meteo_exe
prec_
evap_
tmin_
tmax_
tmean_
= radiation_
= humidity_
= vapp_

Naast deze meteorologische grids wordt er een aangepaste para_sim.inp weggeschreven, waarin
de gemiddelde CO2 concentratie staat, en het gebruik van WOFOST met behulp van de
vegetation_mdl en evapotranspiration_mdl parameters wordt aangeduid.

Ondersteuning van nieuwe MetaSWAP eenheden langs de grens
De toegevoegde MetaSWAP eenheden langs de grens kunnen nu optioneel worden
meegenomen in de preprocessing. Deze nieuwe eenheden zijn nog niet direct aangesloten op de
rest van de preprocessing, maar worden als nieuwe laatste stap toegevoegd aan de bestaande
bestanden. Dit gebeurt alleen als hiervoor onderstaande bestanden in de INI file staan
opgegeven.
# appendages for new svats along border
%svat_appendage_dir% = e:\Activiteiten\2019\release_4.0\meteswap_append
appendage_area_svat = %(%svat_appendage_dir%)s\area_svat.inp
appendage_dldra_svat = %(%svat_appendage_dir%)s\dldra_svat.inp
appendage_dqsat_svat = %(%svat_appendage_dir%)s\dqsat_svat.inp
appendage_idf_svat = %(%svat_appendage_dir%)s\idf_svat.inp
appendage_infi_svat = %(%svat_appendage_dir%)s\infi_svat.inp
appendage_mod2svat = %(%svat_appendage_dir%)s\mod2svat.inp
appendage_scap_svat = %(%svat_appendage_dir%)s\scap_svat.inp
appendage_sel_svat = %(%svat_appendage_dir%)s\sel_svat.inp
appendage_svat_rdg = %(%svat_appendage_dir%)s\svat_rdg.csv
appendage_svat2etrefgrid = %(%svat_appendage_dir%)s\svat2etrefgrid.inp
appendage_svat2precgrid = %(%svat_appendage_dir%)s\svat2precgrid.inp
appendage_svat2swnr_roff = %(%svat_appendage_dir%)s\svat2swnr_roff.inp
appendage_uscl_svat = %(%svat_appendage_dir%)s\uscl_svat.inp
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Bijlage E Modelverbetering door kalibratie
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Bijlage F Stijghoogteveranderingen (stationair)
door kalibratie
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Bijlage G Parameteraanpassingen door
kalibratie
Aanpassingsfactoren transmissiviteiten (KD) per modellaag
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Aanpassingsfactoren verticale weerstanden (C) per modellaag

90 van 101

Veranderingsrapportage LHM 4.1
11205261-000-BGS-0001, 30 oktober 2020

91 van 101

Veranderingsrapportage LHM 4.1
11205261-000-BGS-0001, 30 oktober 2020

92 van 101

Veranderingsrapportage LHM 4.1
11205261-000-BGS-0001, 30 oktober 2020

Aanpassingsfactoren conductance waterlopen per systeem
Systeem 1 = hoofdwatersysteem, modellaag 1.
Systeem 2 = hoofdwatersysteem, modellaag 2. Deze is in de kalibratie samengenomen met
Systeem 1, daarom worden de aanpassingsfactoren niet apart getoond.
Systeem 3 = primaire waterlopen
Systeem 4 = secundaire waterlopen
Systeem 5 = tertiaire waterlopen
Systeem 6 = wellen (n
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Aanpassingsfactoren drainageconductance per systeem
Systeem 1
Systeem 2
Systeem 3
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= permanent drainerende waterlopen
= greppels
= overland flow. In het stationaire model is dit systeem niet actief en het systeem is
daarom niet aangepast tijdens de kalibratie. De figuur wordt daarom niet getoond.
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Bijlage H Kalibratie met en zonder correctie
De stationaire modelkalibratie is in eerste instantie uitgevoerd zonder de in paragraaf 4.2.2.5
genoemde correctie voor het verschil tussen stationaire en langjarig gemiddelde (2011-2018)
stijghoogte . Deze bijlage toont het verschil in uitgangssituatie en kalibratieresultaat tussen deze
kalibratie zonder correctie en het uiteindelijke kalibratieresultaat zoals verkregen met de correctie.
Figuur 1 geeft de verdeling van de a priori en a posteriori residuen voor beide kalibratieruns. Te
zien is dat na toepassing van de correctie, het a priori model beter past bij de metingen. Zonder
correctie is het stationaire model duidelijk meer te nat. Zonder correctie bedraagt de gemiddelde
(reële) a priori afwijking 20 cm. Na correctie is dit slechts 4 cm.
De grotere overschatting van de gemiddelde stijghoogte wanneer geen correctie wordt toegepast,
heeft haar weerslag op de parameteraanpassingen en de veranderingen in stijghoogten die daar
het gevolg van zijn. Zonder correctie probeert het model de stijghoogten gemiddeld meer te
verlagen dan met correctie. Figuur 2 toont voor beide runs de verandering in freatische stationaire
stijghoogte als gevolg van kalibratie. Het is duidelijk dat zonder correctie het model gemiddeld
meer droger wordt. Met correctie worden sommige gebieden, bijvoorbeeld in Brabant buiten de
Centrale Slenk, juist natter, terwijl zonder correctie deze gebieden droger worden.

Figuur 1: A priori en a posteriori verdeling van de residuen. Links: kalibratie zonder correctie. Rechts:
kalibratie met correctie.

Figuur 2: Verandering van stationaire freatische stijghoogte (grondwaterstand) door kalibratie zonder correctie
(links) en kalibratie met correctie (rechts).
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Bijlage I Verschillen LHM 4.1 en LHM 3.5

Figuur 1 Verandering van de berekende GHG (links) en de GLG (rechts) als gevolg van de aanpassingen
tussen LHM 3.5 en LHM 4.1. De GHG en GLG zijn afgeleid voor de periode april 2011-april 2018.

Figuur 2 Gemiddelde kwel en wegzijging kaart (flux tussen 1e en 2e modellaag) voor LHM 4.1 (links) en
verandering van gemiddelde kwel en wegzijging tussen LHM 4.1 en LHM 3.5 (rechts) over de periode april
2011- april 2018. Links Rood = wegzijging,, blauw = (toename) kwel, rechts: rood: afname kwel of toename
wegzijging, blauw: toename kwel of afname wegzijging.
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Figuur 3 Afwijking in grondwaterstanden over de gehele simulatieperiode (2011- 2018) voor LHM 4.1 ten
opzichte van de DINO metingen. Getoond is de afwijking in GHG (links) en GLG (rechts) voor modellaag 1.
Blauw = LHM 4.1 berekent te hoge grondwaterstanden, rood = LHM 4.1 berekent te lage grondwaterstanden.

Figuur 4 Modelverbetering in LHM 4.1 t.o.v. LHM 3.5 (uitgedrukt als verkleining van het residu) ter plekke van
de DINO meetlocaties. Getoond is de verbetering in afwijking in GHG (links) en GLG (rechts) voor modellaag
1. Blauw geeft een verkleining van de absolute afwijking, geel tot rood een vergroting van de afwijking.
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Figuur 5 Boven: De afwijkingen tussen LHM 4.1 enerzijds en de grondwaterkarakteristieken uit de BRO
(Stuyt et al., 2016) anderzijds. Links toont de afwijkingen in de GHG en rechts toont de afwijkingen in de GLG.
In blauwe gebieden zijn de grondwaterstanden in het LHM ondieper dan de grondwaterkarakteristieken uit de
BRO, in rode gebieden zijn ze dieper. Onder: modelverbetering van LHM 4.1 t.o.v. LHM 3.5, uitgedrukt als
afname van het absolute verschil tussen enerzijds de gemodelleerde GHG (links) en GLG (rechts) en
anderzijds de GD-kartering. Blauwe tinten geven modelverbetering aan, gele tinten modelverslechtering.
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Figuur 0-1 Berekende totale verdamping (ETact) met LHM 4.1 (links) met LHM 3.5 (rechts) voor de periode
2011 – 2018.

0-2 Berekende totale verdamping (ETact) met LHM 4.1 (links) en het verschil met LHM 3.5 (rechts) voor de
periode 2011 – 2018. Blauw is een verlaging van de verdamping en rood is een verhoging van de
verdamping.
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Figuur 8 Berekende afvoeren (mm/jaar) voor LHM 4.1 (links) en (verschillen met) LHM 3.5 (rechts). Boven
totale afvoeren en verschil in de berekende totale afvoer. Midden: totale afvoeren; onder zomerafvoeren.
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Bijlage J Overzicht van verwerkte JIRA issues
Issue

Beschreven
in paragraaf

Leidt het tot
aanpassing?

2.3.1

Ja

2.3.2

Ja

2.3.3

Ja

NHI 586
NHI 572, 590,
617, 619

Aanpassingen
ontwateringssysteem Biesbosch
Correctie primair systeem in
Noordzee en Waddenzee
Correctie peilen rond de Oude
Maas nabij Maasbracht

NWM 1003

Wijzigingen in MOZART en DM

6.3

Ja

NHI 578

Aansturingsprogrammatuur LHM

6.4.1

Ja

NHI 585

NHI 630

Voorbewerking invoer van peilen
het hoofdwatersysteem
Wijzigingen in het
waterverdelingsnetwerk rond
ARK

NHI 631

Wijziging onttrekkingen Vitens

NHI 590
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6.4.2

Nee

5.2

Ja

2.2

Ja

Toelichting

Wel doorgevoerd in
NWM; niet in LHM.
Zie uitleg in 6.4.2.

