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SAMENVATTING
Begin november 2008 is versie 1+ van het Nationaal Hydrologisch Instrument (NHI) opgeleverd. Dit rapport presenteert een kort onderzoek naar de plausibiliteit van deze modelversie.
Door het Onder Waterhoofden Overleg (OWO) zijn destijds een aantal uitgangspunten voor
versie 1+ geformuleerd, waarmee in deze studie rekening is gehouden. Het eerste uitgangspunt is dat NHI 1+ als doel heeft om de grond- en oppervlaktewaterstroming op landelijke
schaal in beeld te brengen. Het modelinstrumentarium moet hierbij minimaal de kwaliteit en
functionaliteit hebben van haar voorgangers.

NHI: een geïntegreerd instrumentarium
Ten opzichte van de voorlopermodellen STONE en PAWN is met de realisatie van het NHI
een grote stap voorwaarts gezet. In tegenstelling tot de voorlopermodellen is hier sprake van
een geïntegreerd, niet-stationair, gekoppeld grondwater-, bodem- en oppervlaktewatermodel.
Het model heeft aanzienlijk meer detail dan de voorlopermodellen. Zo is de schematisatie van
het oppervlaktewatersysteem aanzienlijk gedetailleerder. Ook is het aantal rekeneenheden
voor het bodem-grondwatersysteem sterk toegenomen, waardoor minder gemiddeld hoeft te
worden en de parameterisatie éénduidiger is. Grote winst is ook de transparantie en reproduceerbaarheid van de parametersisatieprocedure. Als voorbeeld: parameterwaarden voor de
ondergrond worden rechtstreeks uit REGIS-II gehaald. Al met al heeft het NHI daarom de potentie om uit te groeien tot het instrumentarium voor het waterbeheer in Nederland.

Volwaardige modelevaluatie nu urgent
Tot nu toe is voor het NHI versie 1+ vooral een plausibiliteitsanalyse en een vergelijking met
de voorlopermodellen uitgevoerd. Vergelijking met waarnemingen heeft zich tot dusverre beperkt tot grondwaterstanden en stijghoogten in diepe watervoerende pakketten. Hierdoor is
het lastig om onvolkomenheden goed te verklaren en is het lastig om het integrale toepassingsbereik van NHI versie 1+ objectief vast te stellen.
Een volwaardige modelevaluatie met daarbij een formele calibratie en validatie exercitie zijn
daarom nu urgent. De vergelijking met onafhankelijke waarnemingen moet daarbij veel aandacht krijgen. Dit geldt niet alleen voor toestandsvariabelen (stijghoogten, watergehaltes in de
bodem, oppervlaktewaterpeilen), maar ook voor balanstermen (verdamping, drainage naar de
verschillende systemen, oppervlakte afvoer, districtsafvoer, enzovoorts). In zo’n volwaardige
modelevaluatie is meer aandacht nodig voor de integrale samenhang van het instrumentarium
en in (de verklaring van) het daarbij passende consistentie in modelgedrag (bijvoorbeeld de
samenhang tussen enerzijds de modelkwaliteit van MOZART-DM en anderzijds de modelkwaliteit van MODFLOW-METASWAP). Specifiek aandacht is ook noodzakelijk voor de
evaluatie van de landsdekkende consistentie van het modelgedrag, dit in verband met het primaire doel van het NHI-project in fase 1+: de geschiktheid voor landsdekkende beleidsanalyses. Specifiek aandacht is ook noodzakelijk voor het toepassingsbereik, onder andere het
minimum schaalniveau waarvoor beleidsuitspraken mogelijk zijn.
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Naast de inhoudelijke modelevaluatie lijkt het ook wenselijk een evaluatie op de operationele
aspecten van het model uit te voeren. Hierbij gaat het om zaken als modelperformance, gebruikersondersteuning, beheer, omgaan met metadata, enzovoorts.

Huidige modelversie met name geschikt voor grootschalige analyses
De waterbalans van het grondwater- en bodemsysteem lijkt op grote lijnen plausibel en het
grootschalige gedrag van het oppervlaktewatersysteem ziet er veelbelovend uit. De huidige
modelversie lijkt daarom bruikbaar bij landsdekkende analyses waarin het topsysteem centraal staat, voor de analyse van waterverdelingsvraagstukken met globale effecten van grootschalige ingrepen in het oppervlaktewatersysteem en voor analyses van de potentiële
consequenties van klimaatverandering op dit aggregatieniveau.

Huidige modelversie minder geschikt voor regionale vraagstukken en waterkwaliteit
Ondanks de grote slag die gemaakt is met de realisatie van NHI versie 1+, is het model in zijn
huidige vorm minder geschikt voor de volgende beleidsstudies:
• Analyse van de beïnvloeding van de kwaliteit van het oppervlaktewater vanuit het
grondwatersysteem (nog geen koppeling met SWAP gerealiseerd, te weinig inzicht in de
berekende verdeling van waterfluxen over de verschillende drainageroutes, te weinig inzicht in de dynamiek).
• Hydrologische invoer voor ecologische analyses (onderschatting van de GHG in zandgebieden en de grondwaterdynamiek).
• Analyse van het areaal droge gronden in Nederland (zie bovenstaand punt).
• Regionale toepassingen (kwaliteit van modelsimulaties in modeldelen, bijvoorbeeld Brabant, veengronden, regionale kwelstroken, enzovoorts).
• Analyses van regionale ingrepen
• Detail analyses van zoutconcentraties in oppervlaktewateren (interactie MODFLOWMetaSWAP met MOZART-DM is nog niet afgerond).
• Analyses in de nabijheid van grondwateronttrekkingen.
Een aantal van deze punten komt vermoedelijk voort uit het feit dat nog geen volwaardige calibratie en modelevaluatie heeft plaatsgevonden. Duidelijk is daarom dat aan het begin van
fase 2 calibratie en validatie van NHI 1+ nodig is, zodat zo spoedig mogelijk meer helderheid
bestaat over de inhoudelijke merites en het toepassingsbereik van het zojuist opgeleverde instrumentarium.
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1

INLEIDING

1.1

Doelstelling

Begin november 2008 is versie 1+ van het Nationaal Hydrologisch Instrument (NHI) opgeleverd. Dit rapport presenteert een kort onderzoek naar de plausibiliteit van deze modelversie.
Door het OWO zijn destijds een aantal uitgangspunten voor versie 1+ geformuleerd, waarmee
in deze studie rekening is gehouden. Het eerste uitgangspunt is dat NHI 1+ als doel heeft om
de grond- en oppervlaktewaterstroming op landelijke schaal in beeld te brengen. Het modelinstrumentarium moet hierbij minimaal de kwaliteit en functionaliteit hebben van haar voorgangers (LGM-SWAP van MNP, STONE 2.3 (NAGROM/MOZART/SWAP) van
RIZA/WUR/MNP) en PAWN (NAGROM/MOZART/DM). Verder is afgesproken dat NHI
versie 1+ geschikt moet zijn voor de volgende strategische en operationele vragen van PBL en
de Waterdienst op landelijke schaal:
• Leveren van de hydrologische invoer voor het bestrijdingsmiddelenmodel GeoPEARL;
• Leveren van de hydrologische invoer voor het nutriënten emissiemodel STONE;
• Leveren van de hydrologische invoer voor de Waterplanner en de KRW-verkenner;
• Ondersteuning strategisch onderzoek van Waterdienst en PBL:
• Klimaatverandering
• Zeespiegelstijging
• Effecten van ingrepen in het watersysteem
• Ondersteuning LCW droogte-instrumentarium.

1.2

Aanpak

De plausibiliteit van het instrumentarium wordt allereerst beoordeeld door vergelijking van de
resultaten van NHI versie 1+ met die van STONE 2.3. STONE 2.3 heeft de afgelopen jaren
een belangrijke rol gespeeld in landelijke beleidsstudies. Bovendien is door de jarenlange samenwerking veel hydrologische kennis in dit model gecondenseerd. De projectgroep hecht
daarom veel belang aan vergelijking met dit instrumentarium, ondanks het besef dat dit
‘slechts’ een modelvergelijking betreft. Dezelfde opmerking is te maken voor het PAWNinstrumentarium van RIZA. Dit model is gebruikt als benchmark voor de beoordeling van het
oppervlaktewater. Voor een aantal toestandsvariabelen (grondwaterstijghoogten en freatische
grondwaterstanden) waren onafhankelijke metingen beschikbaar. Deze zijn ingezet.

1.3

Plausibiliteit versus validatie

De projectgroep benadrukt dat plausibiliteit niet hetzelfde is als modelvalidatie. Een plausibiliteitstudie wordt gedaan door experts, die beoordelen of de resultaten van het model geloofwaardig zijn. Plausibiliteit wordt ook wel ‘beoordeling vanuit de onderbuik’ genoemd.
Verwachtingen spelen een belangrijke rol in dergelijke studies. Het risico van een plausibiliteitstudie is dan ook dat afwijkend modelgedrag ten onrechte wordt afgewezen. Een plausibiliteitstudie is dan ook iets anders dan modelvalidatie. Bij modelvalidatie spelen
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onafhankelijke metingen namelijk een belangrijke rol. Indien mogelijk moeten die metingen
op meerdere aspecten van het model slaan, dus niet alleen op de te simuleren toestandsvariabelen, maar ook op snelheidsvariabelen (fluxen, bijvoorbeeld de gesimuleerde verdamping).
Dit betekent niet dat een plausibiliteitstudie een onzinnige bezigheid is: een eerste beoordeling kan al veel informatie boven water halen. Echter, de resultaten moeten met voorzichtigheid benaderd worden.

1.4

Naar een systematiek voor modelevaluatie

Het PBL werkt momenteel aan een systematiek voor evaluatie van zowel interne PBLmodellen als voor externe modellen. Deze systematiek wordt opgehangen aan de verschillende fasen van het modelleringproces (doelformulering, ontwikkeling conceptueel model, ontwikkeling mathematisch model, ontwikkeling computermodel, enzovoorts). De evaluatie
heeft een breed karakter. Het gaat daarbij niet alleen om inhoudelijke aspecten (is het modelgedrag correct, worden toestanden correct voorspeld, wat zijn de onzekerheden), maar ook
om operationele aspecten (is er een gebruikershandleiding, hoe is het beheer geregeld, waar
kunnen gebruikers met vragen terecht, etcetera). De analyse heeft geresulteerd in een handzame checklist voor modelevaluatie, die in appendix 1 is toegevoegd. Toepassing van deze
checklist maakt duidelijk waar de belangrijkste inhoudelijke en operationele knelpunten liggen en welke elementen van het model verbetering behoeven. De werkgroep beveelt dan ook
aan om zo kort mogelijk na het starten van fase 2 een modelevaluatie in brede zin uit te voeren. Het moge duidelijk zijn dat de nu gepresenteerde plausibiliteitstudie een klein – maar essentieel – onderdeel van deze evaluatie vormt.

1.5

Wat is er niet gedaan?

In deze studie zijn niet de resultaten van het gekoppelde MODFLOW-SWAP instrumentarium beoordeeld. Deze koppeling is namelijk nog niet operationeel. MODFLOW-SWAP is van
belang voor de berekening van de emissies van nutriënten naar het oppervlaktewater en het
diepe grondwater. Deze studie beperkt zich dus tot een beoordeling van de resultaten van het
gecombineerde MODFLOW-MetaSWAP-MOZART-DM model. Daar waar in dit rapport uitspraken gedaan worden over consequenties voor de modellering van emissies naar oppervlaktewater, wordt ervan uitgegaan dat het toekomstige MODFLOW-SWAP model dezelfde soort
uitspraken doet dan het huidige MODFLOW-MetaSWAP model. Dit zal in een nadere analyse echter nog aangetoond moeten worden.
De analyse heeft zich verder beperkt tot een analyse van deelaspecten. Een integrale beschouwing van het gedrag van het model (bijvoorbeeld gevolgen van afwijkingen in het bodemsysteem voor het oppervlaktewatersysteem) heeft nog niet (of nauwelijks)
plaatsgevonden.

Pag. 8 van 52

Plausibiliteit NHI versie 1+

2

PLAUSIBILTEIT VAN HET NHI 1+

In deze paragraaf wordt een algemene indruk gegeven van de plausibiliteit van het NHI. De
eerste paragraaf gaat in op de waterbalanstermen van het topsysteem. Vanwege het veelal
ontbreken van waarnemingen speelt vergelijking met STONE 2.3 hier een belangrijke rol.
STONE 2.3 is in verschillende beleidsstudies toegepast (bijvoorbeeld de Evaluatie van de
Meststoffenwet). Zie Van Bakel et al. (2007) voor een beoordeling van de resultaten van
STONE 2.3. De volgende paragraaf (paragraaf 2.2) gaat in op de berekende grondwaterstanden. Ook hier speelt STONE een rol, maar zeker zo belangrijk is hier de vergelijking met
stambuizen en de Gd-opnames. Paragraaf 2.3 gaat in op de grondwaterstijghoogten van de
diepere watervoerende pakketten. Ook hier waren waarnemingen voorhanden. Paragraaf 2.4
gaat tenslotte in op de balansen en toestand van het oppervlaktewatersysteem. Centraal staat
hier de vergelijking met het PAWN-instrumentarium, dat onder andere gebruikt is bij de
droogtestudie.

2.1

Beoordeling waterbalanstermen topsysteem

Voor de waterbalans zijn weinig waarnemingen voorhanden, zeker waar het om verdamping
gaat. Daarom is in eerste instantie veel nadruk gelegd op vergelijking met eerdere studies, zoals Massop et al. (2005) en van Bakel et al. (2007). Alle berekeningen zijn uitgevoerd met het
gekoppelde MODFLOW-MetaSWAP model (en dus zonder MOZART/DM). De landelijke
waterbalans in paragraaf 2.1 is voor de periode 1970-2000, alle overige resultaten in pagraaf
2.1 t/m 2.3 zijn voor de periode 1990-2000.

Landelijke waterbalans
Allereerst zijn de balanstermen vergeleken van een MODFLOW-MetaSWAP run met die van
STONE 2.3 (tabel 3.1). De verdamping in het NHI is wat lager dan die in STONE, de grondwateraanvulling daardoor iets hoger. De met NHI berekende oppervlakte afstroming is hoger
dan bij STONE maar het is niet te zeggen of dit ook plausibeler is. De verschillen in de overige posten van de landelijke waterbalans geven geen aanleiding tot een ander oordeel over de
plausibiliteit. Hierna zal in meer detail een aantal posten worden besproken
Tabel 3.1. Waterbalans van een 30-jarige run (1970-2000).
Balansterm (mm/jaar)
Neerslag
Beregening
Subinfiltratie
Kwel
Verdamping
Oppervlakte afstroming
Drainage
Wegzijging
Bergingsverandering (restpost)
Grondwateraanvulling

NHI1+
798
9
3
104
471
19
279
129
16
301

STONE 2.3
796
6
19
93
497
10
306
101
0
295
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Neerslag
Het neerslagpatroon (figuur 2.1) is in het NHI sterk verbeterd ten opzichte van STONE. In
STONE werd met 15 weerdistricten gerekend, waarbinnen de neerslag ruimtelijk constant
verondersteld werd. In het NHI zijn de dagcijfers van in totaal 33 weerstations binnen deze
districten verschaald met langjarig gemiddelde neerslagcijfers van het KNMI, die gebaseerd
zijn op een veel groter aantal weerstations. Overigens is deze methode een tussenstap naar de
ideale oplossing, het gebruik van vergridde dagelijkse neerslaggegevens.

Figuur 2.1. Gemiddelde jaarlijkse neerslag, 1990-2000 (NHI 1+ versus STONE)

Verdamping
De totale actuele verdamping is in het NHI duidelijk lager dan in STONE (figuur 2.2). De
verdampingskaarten van STONE en die van het NHI zijn echter moeilijk met elkaar te vergelijken: evenals de neerslag is de verdamping in het NHI meer gedifferentieerd ingevoerd dan
in STONE (op basis van 33 stations in plaats van 6 stations in STONE).
De verschillende verdampingstermen laten tegengestelde beelden zien: de gewasverdamping
is in het NHI duidelijk lager, maar de interceptieverdamping is weer hoger. Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor de verschillen. Zo zijn er conceptuele verschillen in de berekening van de interceptieverdamping en in de berekening van de gewasverdamping. Eigenlijk is
daarom niet aan te geven welke van de twee resultaten het meest geloofwaardig zijn – daarvoor is een onafhankelijke toets aan waarnemingen noodzakelijk.
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Figuur 2.2. Gemiddelde jaarlijkse totale verdamping, 1990-2000 (NHI 1+ versus STONE 2.3)

Beregening
Het werkelijk beregende areaal in het NHI is groter dan in STONE 2.3 (figuur 2.3). Het potentieel te beregenen areaal in het NHI komt (gesommeerd per regio en per gewastype) overeen met het door het Landbouw Economisch Instituut geïnventariseerde areaal (LEI, 2003).
Het toegekende potentieel te beregenen areaal in STONE 2.3 was geringer dan dit geïnventariseerde areaal. Dit kwam doordat dit areaal – door de indeling in 6405 plots - onvoldoende
kon worden gedifferentieerd. De in het NHI ingevoerde beregeningsarealen worden daarom
beter beoordeeld dan de arealen in STONE. De indruk bestaat dat NHI tot wat hogere jaargiften komt dan STONE. Verschillen in modelconcept voor de onverzadigde zone kunnen hiervan de oorzaak zijn. Voor een beoordeling van de beregeningsvolumina (modeluitvoer) is
nadere vergelijking nodig tussen berekende onttrekkingen en onttrekkingen bekend bij provincies.
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Figuur 2.3 Gemiddelde jaarlijkse beregening uit oppervlaktewater en grondwater, 1990-2000
(NHI 1+ versus STONE 2.3).

Subinfiltratie en drainage
Het NHI berekent in het algemeen wat scherpere overgangen dan STONE. Dit heeft te maken
met de relatief grote rekeneenheden in STONE (6405 plots), waardoor in dat model veel uitgemiddeld werd. Enige detailpunten: Noordoost-Overijssel heeft netto subinfiltratie in STONE. Dit zien we niet terug in het NHI. Op de Hondsrug en de stuwwallen berekent het NHI
geen drainage. Dit lijkt plausibel, zeker voor de stuwwallen. In het zandgebied komt de kleur
wit (nauwelijks drainage) veel voor. Het lijkt erop dat NHI nauwelijks drainage tussen de
beekdalen berekent. Het sterkst is dit in Brabant zichtbaar. Vermoedelijk heeft dit te maken
met het feit dat het NHI in Brabant erg droog lijkt (zie paragraaf 2.2). Dit lijkt minder plausibel. De diepere grondwaterstanden in Brabant hebben overigens ook gevolgen van de verdeling van de drainagefluxen: in het NHI lijkt meer water naar de diepere drainagemiddelen
(primair systeem) en minder naar de kleine waterlopen te gaan.
Opvallend is dat overall de term subinfiltratie in het NHI veel lager is dan in STONE. Dat betekent dat wateraanvoer in het NHI nauwelijks effectief is. Dit leidt tot het te ver wegzakken
van de GLG in typische wateraanvoergebieden zoals het veenweidegebied. Een verklaring is
mogelijk dat de subinfiltratieweerstanden te hoog zijn ingeschat.
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Figuur 2.4. Gemiddelde jaarlijkse drainage- en subinfiltratieflux, 1990-2000 (NHI 1+ versus
STONE 2.3)

Kwel en infiltratie
De kwel- en infiltratieflux is de grondwaterflux over de eerste slecht doorlatende laag in het
model, met andere woorden de scheidende laag tussen het eerste freatische watervoerende
pakket (toplaag) en het tweede watervoerende pakket. Deze flux is de resultante van hetgeen
in de toplaag gebeurt. Een beoordeling van de kwel- en infiltratiekaart is daarom alleen mogelijk in samenhang met de andere balanstermen. Opvallend zijn:
• De totale grondwateraanvulling is bijna gelijk aan die van STONE, de verdeling wijkt af
• De gewasverdamping is in het NHI gemiddeld 25 mm minder dan in STONE
• De totale drainage is 27 mm minder in NHI
• De totale wegzijging is 28 mm meer in NHI
• De totale kwel is 11 mm meer in NHI
Met name de kwel en wegzijging moeten tot uiting komen in de kwel- en infiltratiekaart.
De volgende punten vallen op in de verdelingen in figuur 2.5:
• In Holoceen Nederland is de resultante van kwel- en wegzijging van het NHI en STONE
vergelijkbaar, met uitzondering van Zeeland. In het NHI is de meest recente deklaagkartering ingebracht, waardoor de afwisseling van wegzijging en kwel ruimtelijk gedifferentieerder is dan bij STONE (figuur 2.5 en figuur 2.6). De algehele verschuiving in de
verdeling is veroorzaakt door de andere gemiddelde jaarlijkse neerslag (figuur 2.1).
• Voor Pleistoceen Nederland zijn grote verschillen te constateren. In de hoge zandgronden
in Brabant, Drenthe, Veluwe en overige stuwwallen is de wegzijging significant hoger.
Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater is er in deze gebieden hoegenaamd geen
verschil in betekenis van de waarden in beide gevallen. In Overijssel, de Achterhoek en

Pag. 13 van 52

Plausibiliteit NHI versie 1+

•

•

Oost-Groningen is de vergelijking bemoeilijkt door een andere schematisatie en parameterisatie van de deklaag. In het NHI is gebruik gemaakt van REGIS versie 2 (waarin een
relatief klein deel van de beschikbare boringen met een laagmodel gecombineerd zijn),
terwijl in STONE rechtstreeks informatie uit boringen gebruikt is.
De kwelstrook ten oosten van de Hondsrug is in STONE prominenter aanwezig dan in het
NHI. Je zou het tegengestelde verwachten, omdat in STONE met grote ruimtelijke eenheden (6405 plots) gerekend wordt, waardoor een sterke uitmiddeling plaats vindt. Hetzelfde geldt voor de beekdalen in Brabant. In het NHI zie je deze nauwelijks terug. Dit lijkt
niet plausibel. Tenslotte wordt ook de kwelstrook langs de Peelrandbreuk in MHI niet terug gevonden.
Meer wegzijging in het zandgebied van Brabant en meer infiltratie in Drenthe. Hiervoor
is geen éénduidige verklaring voorhanden.

Resumerend: de kwel- en infiltratiekaart van het NHI geeft significant meer variatie in kwel
en infiltratie. Dit is aanzienlijk plausibeler dan in STONE. In geheel Nederland lijkt er een
verschuiving naar meer inzijging en minder kwel te zijn. Vooral in hoog-Nederland lijken de
waarden minder plausibel dan voorheen. In laag-Nederland inclusief Drenthe kan ondanks de
verschuiving toch gesproken worden van een relevante verbetering ten opzichte van STONE.

Figuur 2.5. Gemiddelde jaarlijkse kwel- en wegzijgingsflux,1990-2000 (NHI 1+ versus STONE)
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Figuur 2.6. Dikte van de deklaag (NHI 1+ versus STONE). NB – een volledige STONE kaart
was even niet voorhanden, wordt nog opgehaald.

Slotopmerking balanstermen: de rol van metingen
Een goede evaluatie van de waterbalanstermen is zonder aanvullende metingen nauwelijks
mogelijk. De NHI-klankbordgroep heeft dit in een eerder stadium al aangegeven. Specifiek
geldt dit voor de actuele evapotranspiratie. Onderzocht wordt of in een later stadium onafhankelijke metingen ingezet kunnen worden voor deze vergelijking. Vanuit de werkgroep wordt
benadrukt dat dergelijke activiteiten in fase 2 ondersteund moeten worden. Onafhankelijke
evaluatie van oppervlakte afstroming en drainage aan metingen is overigens ook noodzakelijk, gezien het belang van deze termen voor de oppervlaktewaterkwaliteit.

2.2

Beoordeling grondwaterstanden

De berekende freatische grondwaterstand is van groot belang in vervolgstudies. Daarom hebben we relatief veel aandacht aan dit onderdeel besteed. De volgende procedure is gevolgd:
• Van de gekoppelde berekening MODFLOW-MetaSWAP zijn volgens de bekende procedure (maandelijks 14e dag, 28e dag etc.) Gt-karakteristieken (Gt, GLG en GHG) afgeleid
voor de periode 1971-2000. Kaartbeelden hiervan zijn beoordeeld en optisch vergeleken
met eerdere STONE-berekeningen. Daarnaast werden de berekeningen getoetst aan de
hand van een dataset met (klimaatrepresentatieve) steekproefwaarnemingen. Criterium:
verschillen groter dan 5 à 10% verklaren; afwijkende trends verklaren.
De volgende twee zaken zijn in het validatieplan opgenomen, maar zijn omwille van de tijd
nog niet uitgevoerd:
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•

•

Beoordeling van het areaal droge gronden. Dit areaal is beleidsmatig relevant, onder andere in de mestwetgeving. Vergelijking van het berekende areaal met de gD-kaart en
STONE 2.3. Als de tijd het toelaat ook een analyse op metingen in het Landelijk Meetnet
effecten Mestbeleid. Zie verder van Bakel et al. (2007).
Van de Gt-kaart is bekend dat deze verouderd (en daarom ‘te nat’) is. Daarom specifiek
een vergelijking voor gebieden waar de Gt-kaart geactualiseerd is (1:10.000 Gt kaart Van
der Gaast et al.).

Vergelijking grondwaterstanden met STONE
Zowel de GLG als de GHG worden in de stuwwallen en in het duingebied realistischer beschreven door het NHI (in STONE kon de grondwaterstand sowieso niet dieper dan 14 m onder het maaiveld uitkomen). In Drenthe is het NHI aanzienlijk natter. Dit lijkt realistisch,
zoals ook bij de vergelijking met de Gd-opnamen blijkt.
Het NHI lijkt in de veengebieden een te hoge grondwatertrap te voorspellen (figuur 2.7). Dit
is niet plausibel. Vooral de GLG lijkt te laag. Vermoedelijk is er in dat gebied te weinig aanvoer door kwel of subinfiltratie. Brabant en Limburg lijken in het NHI wel erg droog te zijn.
Dit moet nader onderzocht worden, onder andere vanwege het effect op de drainage (paragraaf 2.1).

Figuur 2.7. Grondwatertrap berekend met het NHI en STONE
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Figuur 2.8. Gemiddeld hoogste grondwaterstand berekend met het NHI en STONE

Figuur 2.9. Gemiddeld laagste grondwaterstand berekend met het NHI en STONE

Vergelijking met Gd-opnamen
Vergelijking van NHI en STONE met de Gd-opnamen bevestigt het hierboven geschetst
beeld: Drenthe doet het beter, maar Brabant is te droog. Opvallend is ook dat de GHG in de
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Veenkoloniën duidelijk te laag is. Nadere analyse leerde dat een mogelijke oorzaak ligt bij de
lage lekweerstanden in het NHI. In dit gebied wordt de lekweerstand voor een belangrijk deel
bepaald door de intreeweerstanden en die zijn door achterstallig onderhoud van de wijken en
dergelijke in werkelijkheid hoger dan aangenomen. Vermeldenswaard is ook dat de GHG in
het rivier- en zeekleigebied goed overeenkomt met de Gt-kaart (data niet in deze figuur).

Figuur 2.10. Vergelijking van de gesimuleerde GLG (bovenste figuur) en de gesimuleerde
GHG (onderste figuur) met Gd-opnamen. Links: NHI. Rechts: STONE.
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Grondwaterdynamiek
Een goede voorspelling van de grondwaterdynamiek is van belang voor een correcte voorspelling van standplaatsfactoren en voor een correcte beschrijving van de oppervlaktewaterkwaliteit (met name fosfaat is erg gevoelig voor de verdeling van de drainageflux met de
diepte en die is weer sterk afhankelijk van de grondwaterdynamiek). Het lijkt erop dat de
grondwaterdynamiek in het NHI te gering is (figuur 2.11). Deze conclusie is mede gebaseerd
op vergelijking met de Gd-kartering, waaruit blijkt dat de GLG redelijk overeen komt, maar
de GHG te droog is. Verder is opvallend dat de dynamiek in de Gronings-Drentse Veenkoloniën erg laag is. Lage lekweerstanden zijn hiervan de oorzaak.

Figuur 2.11. Grondwaterdynamiek voorspeld door het NHI en door STONE. De grondwaterdynamiek is het verschil tussen de GHG en de GLG en zegt dus vooral iets over de seizoensdynamiek en minder over het verschil tussen de jaren.
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Figuur 2.12 Vergelijking NHI (links) en STONE (rechts) met Gd-opnamen. Boven: GHG. Onder GLG.

Vergelijking met opnamen in stambuizen
Totaal waren er 424 stambuizen beschikbaar waarbij voor 419 buizen een vergelijking mogelijk is tussen GHG en GLG voor de stambuis en GHG en GLG uit NHI. De vergelijking beperkt zich tot het zandgebied. De volgende conclusies kunnen worden getrokken:
• De GHG is in het NHI gemiddeld 22 cm te droog met een standaarddeviatie van 151 cm.
• De GLG wijkt in het NHI gemiddeld slechts 1 cm af van de GLG in de stambuizen. De
standaarddeviatie is wel hoog: 147 cm.
• De kaartjes geven geen duidelijke regionale trends, positieve en negatieve afwijkingen
komen in dezelfde regio’s voor.
De vergelijking met de stambuizen lijkt dus de eerdere conclusies te bevestigen: het NHI
voorspelt gemiddeld een te droge GHG in zandgebieden, waardoor de grondwaterdynamiek te
gering is. De grote spreiding van de afwijking laat zien dat het instrument – ondanks het grote
detail – in zijn huidige vorm minder geschikt lijkt voor regionale berekeningen.
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Figuur 2.13 Vergelijking van de met NHI berekende GHG (links) en GLG (rechts) met stambuisopnamen

Overall beoordeling grondwaterstanden
Het huidige NHI lijkt in de zandgebieden de GHG te droog in te schatten. De GLG lijkt redelijk goed te worden gemodelleerd. Dientengevolge is de gesimuleerde grondwaterdynamiek te
gering. Vergelijking met stambuisgegevens laat zien dat de afwijkingen geen regionale trend
laten zien. Positieve en negatieve afwijkingen komen gezamenlijk voor. Vergelijking met de
Gd-opnames laat wel een duidelijk beeld zien: Brabant is te droog, terwijl Drenthe en de diepe Gt’s (stuwwallen en de duinen) duidelijk verbeterd zijn ten opzichte van STONE 2.3. Voor
de bruikbaarheid van het model betekent dit:
• Doordat de GHG in zandgebieden te droog is, wordt de verdeling van de drainage over de
verschillende drainagemiddelen anders. Het lijkt erop dat in het NHI meer water naar het
primair systeem en minder naar lokale wateren gaat (zie paragraaf 2.1). Dit heeft tot gevolg dat het NHI op dit moment minder geschikt is voor de berekening van de belasting
van het oppervlaktewater met nutriënten en bestrijdingsmiddelen. Dit aspect verdient
aandacht in fase 2.
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Voor de bepaling van standplaatsfactoren voor natuur is een onderschatting van de GHG
in zandgebieden een probleem. Onderschatting van de GHG leidt tot minder diepe kwel
en daardoor tot een onderschatting van de hoeveelheid basisch water uit de ondergrond.
Voor bepaling van standplaatsfactoren moet het NHI daarom voorlopig met voorzichtigheid worden gehanteerd.
• Het areaal droge gronden lijkt in het NHI aanzienlijk groter (moet nog worden uitgezocht). Dit heeft belangrijke beleidsmatige consequenties, omdat droge gronden in de
meststoffenwet specifieke aandacht hebben. Zolang er vraagtekens zijn bij de waarde van
de GHG in zandgebieden is het NHI niet geschikt voor de berekening van de droge gronden kaart.
• Ondanks het grote ruimtelijk detail in het NHI (grids van 250x250 m2) lijkt het NHI – net
als STONE – minder geschikt voor lokale of regionale sommen. Bepaling van het minimum schaalniveau waarvoor het model geschikt is moet prioriteit krijgen in fase 2.
Het NHI is tot dusverre niet gecalibreerd. In dat perspectief moeten bovengenoemde conclusies worden geplaatst. Het is dan ook duidelijk dat calibratie in fase 2 de hoogste prioriteit
moet krijgen.

•

2.3

Beoordeling stijghoogten diepere watervoerende pakketten

De berekende stijghoogten van het NHI model zijn vergeleken met gemeten stijghoogten voor
een dataset van geselecteerde peilbuizen. Deze peilbuizen zijn gekozen zodanig dat deze corresponderen met de dataset die gebruikt is voor een recente calibratie van NAGROM in het
kader van de droogtestudie. De stijghoogte verschillen (residuen) zijn bepaald voor de voorjaarssituatie van 28 april 1990. Voor ieder watervoerend pakket is een residuenkaart gemaakt
op basis van metingen die uit de DINO database voor de ondergrond onttrokken zijn. Hierbij
dient te worden opgemerkt dat er geen enkele kwaliteitscontrole van de tijdreeksen heeft
plaatsvonden voor de geselecteerde peilbuizen. In het validatieplan stond ook dat ten behoeve
van een analyse van het niet-stationaire gedrag de gemeten en gemodelleerde tijdstijghoogtelijnen zullen worden vergeleken voor de periode 1 januari 1996 – 31 december
1998. Deze analyse is niet uitgevoerd.
Figuur 2.14 geeft voorbeelden van de residuenkaarten voor modellaag 1 en modellaag 4. Figuur 2.15 laat de frequentieverdelingen van de afwijkingen tussen de metingen en de simulaties zien. In het eerste watervoerende pakket zijn de afwijkingen geringer dan 50 cm in meer
dan 75% van het aantal gevallen. Voor een landsdekkend model is dat een erg goede score.
De berekende waarden binnen 1 meter van de gemeten waarden nemen af van 88%, 82%,
74% naar 64%. De verschillen nemen duidelijk toe met de diepte (de frequentieverdelingen
worden breder). Er treedt dus ten opzichte van de gemeten stijghoogtes een duidelijke vervlakking op. Hier zou mee kunnen spelen dat in de ondergrond de terugkoppeling met het oppervlaktewater minder sterk wordt. Met andere woorden: de dempende werking van het
oppervlaktewater neemt af met de diepte. Toenemende afwijking met diepte zegt dus iets over
het diepe grondwatermodel. Hetzelfde geldt voor toenemende afstand van oppervlaktewater
in horizontale zin: hoe minder oppervlaktewater in een gebied hoe meer het grondwatermodel
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(en de natuurlijke aanvulling) de stijghoogtes bepalen. Omgekeerd geldt, dat nabij diepe onttrekkingen de verdeling van de weerstanden en doorlatenheden in het model sterk bepalend
zijn voor de stijghoogte.
We constateren dus de volgende systematisch in de verkeerde richting tenderende afwijkingen
tussen model en gemeten stijghoogte:
• met het dieper worden nemen afwijkingen toe;
• met het geografisch afnemen van oppervlaktewater nemen de afwijkingen toe;
• nabij grote diepe onttrekkingen worden grote afwijkingen aangetroffen.
Belangrijke oorzaken voor de beperkingen van het diepe ondergrondmodel zijn onder andere:
• de gevolgen van de beperkingen die komen met de maximaal 4 watervoerende lagen;
• de keuze van de diepe geohydrologische basis;
• de regionale schaal van REGIS die onder andere niet representatief is rond pompstations;
• het ontbreken van verrekening van effecten van zout (dichtheid), waardoor in laag Nederland op grotere diepte schijnbaar te hoge stijghoogtes worden berekend.
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Figuur 2.14. Verschil tussen de door NHI gesimuleerde grondwaterstijghoogten en de gemeten grondwaterstijghoogten op 28 april 1990.

Figuur 2.15. Frequentieverdeling van het verschil tussen de door NHI gesimuleerde grondwaterstijghoogten en de gemeten grondwaterstijghoogten op 28 april 1990.
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Overall beoordeling stijghoogte diepere watervoerende pakketten
•
•

•
•

Voor landelijke scenario’s die sterk leunen op de interacties in het topsysteem is het NHI
model voldoende bruikbaar (waterverdelingsvraagstukken).
Voor scenario’s waarin ingrepen in belangrijke mate worden doorvertaald via het diepe
systeem moet het model met voorzichtigheid worden ingezet en de resultaten door deskundigen worden beoordeeld. Dit gold overigens ook voor STONE (klimaat- en inrichtingsscenario’s).
Voor landsdekkende scenario’s met veranderingen in onttrekkingen is het model nog niet
geschikt gezien de veelal grote afwijkingen nabij onttrekkingen.
Invloed van grenzen met het buitenland en de daar geconstateerde modelafwijkingen zijn
verwaarloosbaar voor landelijke scenario’s. Dit geldt in minder mate ook voor de hoogste
zandgebieden.

2.4

Beoordeling oppervlaktewater

De NHI fase1+ run MODFLOW-MetaSWAP-MOZART-DM voor de hydrologie van 1976 is
vergeleken met PAWN run R4 (hydrologie 1976) voor NAGROM MOZART-DM uit de Deltares droogtestudie (Deltares, 2008). De vergelijking betreft:
• een vergelijking van cumulatieve tekorten (in mm) per district (totaal, voor peilbeheer,
beregening en doorspoeling);
• een vergelijking van de cumulatieve watervragen (in mm) per district;
• per tijdstap vraag = allocatie + tekort;
• cumulatieve vraag = som van de vragen over alle tijdstappen;
• cumulatieve tekort = som van de tekorten over alle tijdstappen;
• typische vreemd water concentraties in het districtswater in de zomer (decade 19);
• typische zoutconcentraties in het districtsoppervlaktewater in de zomer (decade 19);
• peilverloop in het IJsselmeer;
• de oppervlaktewaterpeilen van de local surface waters (Lsw’s)

Verschillen in invoer- en modelconcepten
De functionaliteit van Nagrom en de plotberekeningen in MOZART (freatisch grondwater en
semi-stationaire onverzadigde zone, drainage/infiltratie en beregeningsvraag) zijn overgenomen door berekeningen met MODFLOW-MetaSWAP. Waar voorheen de plots onafhankelijk
van elkaar werden doorgerekend en de onderrand (kwel/wegzijging van/naar het freatische
grondwater) via enkele iteraties met NAGROM werd bepaald, wordt nu online met een 4laags grondwatermodel met MODFLOW gerekend met MetaSWAP als onverzadigde zone
model. Hiermee is NHI fase 1+ conceptueel een duidelijke stap voorwaarts t.o.v. PAWN.
Verder is de berekening van de Lsw’s voor hoog-Nederland uitgebreid.
Verschillen qua invoer zijn bekend voor:
• neerslag en verdamping direct uit oppervlaktewater door andere ruimtelijke interpolatie
(figuren MODFLOW-MetaSWAP);
• de local surface water indeling is in NHI aangepast voor laag Nederland volgens HKV
(2006) en voor hoog Nederland door Deltares en Alterra (NHI fase 1+);
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•
•

De doorspoelvragen van de Lsw’s zijn geactualiseerd; een opvallend verschil is dat er nu
in de Noordoostpolder geen doorspoelvraag is opgegeven.
Het concept van afhandeling van de watervraag in de Lsw’s is verbeterd: in PAWN werd
de vraag van alle districten direct geaggregeerd per district, terwijl in het NHI eerst het
water van bovenstroomse afwateringseenheden wordt benut. Vervolgens wordt de resterende vraag per district geaggregeerd, dit is meer conform de werkelijkheid.

Figuur 2.16. Local Surface Water indeling in het PAWN-instrumentarium (links) en in NHI
1+ (rechts).

Watertekorten
•

•

•

•

De totale cumulatieve tekorten per district (in mm) laten globaal hetzelfde beeld zien (figuur 2.17, met dezelfde regio’s waar tekorten zijn. Er zijn wel enkele verschillen in de
omvang van de totale tekorten en de mate waarin bepaalde districten net wel of net niet
over bepaalde drempels komen.
Zeeland en de Waddeneilanden hebben in beide modellen een tekort voor peilbeheer. Het
PAWN model heeft in Oost-Brabant, Zuidoost Drente en Delfland ook tekorten. Deze
treden in NHI fase 1+ niet in deze mate op. De cumulatieve peilbeheervraag voor de Aa
(Oost-Brabant) blijkt ook lager, waardoor er in dit in droge tijden slecht van water te
voorziene district ook kleinere tekorten optreden.
Het rivierengebied, de Aa, Walcheren en Zuid-Beveland hebben in beide runs een tekort
voor beregening. Bij NHI komen aanvullend Zuid-Oost Drente, Maaskant-west, andere
delen van Zeeland en Oostelijk van ARK naar voren.
De tekorten voor doorspoeling zijn in beide runs kleiner dan 0.1 mm (figuur wordt daarom niet getoond).

Watervraag
•

Het patroon van de watervragen voor peilbeheer in PAWN en NHI fase 1+ is goed vergelijkbaar (figuur 2.18). In NHI (b)lijken de watervragen iets groter te zijn (meer rood in de
figuur). Voor Friesland blijkt de watervraag in NHI bijna een factor 2 hoger te zijn, terwijl voor district de Aa in Oost-Brabant de watervraag juist iets lager is. Dat verschil voor
de Aa komt door de verbeterde LSW-berekeningsmethode bij vrij afwaterende Lsw’s met
wateraanvoer. In de Veenkoloniën is de vraag voor peilbeheer in het NHI hoger dan in
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•

•

PAWN. Voor dit gebied was bekend dat de watervraag in PAWN waarschijnlijk te laag
was, echter deze extra vraag kon voor een groot deel worden verklaard door extra peilopzet in zeer droge tijden, die nog niet in de modelschematisaties is opgenomen. Het verschil voor Friesland lijkt te groot en moet onderzocht worden. In Delfland kent het NHI
een lagere watervraag, waarschijnlijk door andere parameterisatie van de kasgebieden.
Over het algemeen zijn veel verklaringen mogelijk, bijvoorbeeld een andere ruimtelijke
interpolatie van neerslag en verdamping of een andere drainage infiltratie vanuit Modflow, en dus andere peilbeheervraag.
Het patroon van de watervragen voor beregening in PAWN en NHI fase 1+ is goed vergelijkbaar. In NHI (b)lijken de watervragen voor beregening uit oppervlaktewater groter te
zijn (meer rood in de figuur). Dit kan meerdere oorzaken hebben. Voor de hand liggend is
het verschil voor een deel te zoeken in de conceptuele verschillen in de vroegere MOZART plotberekeningen (decadebasis), en de berekeningen met MetaSWAP (dagbasis).
Ook zullen de gewijzigde parameters voor droogtestress en beregening een rol spelen.
Het patroon qua doorspoelvragen van districten in PAWN en NHI is goed vergelijkbaar.
Omdat de doorspoelwatervraag per local surface water een invoergrootheid is, blijken de
verschillen direct terug te leiden tot de herziening van de Lsw-doorspoelwatervragen.
Aanvullend zijn ook nog doorspoeldebieten aan het netwerk toegekend. De doorspoelwatervraag van de Noord-Oost polder kon door het waterschap op het moment van inventarisatie door HKV niet gegeven worden, en is daarom op nul gesteld. Dit moet in de nabije
toekomst samen met enkele recent bekende gegevens gecorrigeerd worden.
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Figuur 2.17. Cumulatieve jaartekort oppervlaktewatervoor 1976 in mm, voor peilbeheer en
voor beregening berekend met het PAWN-instrumentarium (links) en met het NHI (rechts).
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Figuur 2.18. Vraag voor peilbeheer, beregening en doorspoeling (m3/s) berekend met het
PAWN-instrument (links) en met het NHI (rechts). De vraag is berekend voor decade 19 (juli).
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Fractie gebiedsvreemd water
De fractie gebiedsvreemd water in het oppervlaktewater is qua patroon in PAWN en NHI
goed vergelijkbaar. Bij de berekening van het aandeel gebiedsvreemd water wordt al het water dat intern in een district wordt gegenereerd (directe neerslag open water, drainage vanuit
Modflow-MetaSWAP) gelabeld als eigen water. Water dat wordt ingelaten uit het netwerk is
vreemd water. Dit wordt als fractiesom uitgerekend. In de zomer van 1976 is voor grote delen
van Nederland de fractie gebiedsvreemd water boven de 50% (Oost Groningen, Friesland,
Noord-Holland, Rivierengebied en gebied langs Amsterdam-Rijnkanaal).

Figuur 2.19. Fractie gebiedsvreemd water in het oppervlakte berekend met het PAWNinstrument (links) en het NHI (rechts).

Zoutconcentratie oppervlaktewater
NHI lijkt iets zouter, maar hier zijn nog wat vragen te beantwoorden. Er is in een snelle actie
zout in MODFLOW-MetaSWAP ingebouwd en doorgegeven aan MOZART, maar er is geen
test gedaan. In het NHI lijkt het zoutgehalte in de Achterhoek opvallend hoog, en in het algemeen lijkt zout in NHI wat hoger (behalve juist weer in Zeeland, dat is minder zout in NHI).
Zout in NHI moet nog worden afgerond.
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Figuur 2.20. Zoutconcentratie in het oppervlaktewater voor het PAWN-instrument (links) en
het NHI (rechts).

Overall beoordeling oppervlaktemodule
Het oppervlaktewater wordt in het NHI gemodelleerd door gebruik te maken van DM voor
het landelijke oppervlaktewater, en MOZART voor het regionale oppervlaktewater. NHI gebruikt dezelfde versie van DM zoals ook in de laatste analyses van de droogtestudie met het
PAWN-instrumentarium gebruikt is (analyse W+ en G+ scenario's - droogteschade; zie Deltares (2008)).
Ook MOZART maakt deel uit van het PAWN-instrumentarium. Ten opzichte van het PAWN
instrumentarium is MOZART echter aangepast: de onverzadigde zone en het grondwater
wordt nu niet door MOZART zelf op decadebasis, maar met MODFLOW-MetaSWAP op
dagbasis berekend. Verder is er voor het regionale oppervlaktewater een verbetering in de
schematisatie doorgevoerd. (zie paragraaf 2.4) Vooral voor hoog-Nederland berekent MOZART daardoor nu gedetailleerdere en meer realistische peilen.
Wat echter nodig is, is niet alleen een vergelijking met de PAWN versies van deze modellen,
maar een vergelijking met metingen: waterstanden in meren, stuwpanden en dergelijke; afvoeren in kanalen, afvoeren vanuit districten op het landelijk oppervlaktewater. Hieruit kunnen aanbevelingen voortkomen voor bijvoorbeeld Q-h relaties in Mozart en verdeelregels in
DM.
De in de tekst aangegeven verschillen in bijvoorbeeld Friesland tussen de door PAWN en het
NHI berekende watervragen moeten onder andere met meetgegevens uitgezocht worden. Nu
is niet aan te geven of het NHI plausibeler is dan PAWN of andersom.
Voor wat betreft landelijke waterverdelingsvraagstukken of bestuderen van grootschalige ingrepen in het landelijke oppervlaktewater (zoals bijvoorbeeld kanalisatie van de IJssel) is DM
geschikt en plausibel. Ook de potentiële invloed van klimaatverandering en de gevolgen daarvan op het oppervlaktewater (rivierafvoeren, neerslag, watertekorten) kunnen worden berekend met NHI. MOZART in NHI is qua concept en resultaten voor regionale
oppervlaktewaterpeilen duidelijk verbeterd ten opzichte van PAWN-MOZART.
NHI is nog niet geschikt voor gedetailleerde analyses van zoutconcentraties in het oppervlaktewater; de interactie MODFLOW-MetaSWAP met MOZART is op dit punt nog niet afgerond. Het beeld qua zoutconcentraties en vreemdwaterconcentraties in het regionale
oppervlaktewater in droge zomers als 1976 is al wel plausibel.
De interactie grondwater-oppervlaktewater wordt in het NHI qua concept beter gemodelleerd
dan in PAWN (directere terugkoppeling van oppervlaktewater op drainage en grondwater; interactie tussen naburige cellen in MODFLOW-MetaSWAP terwijl dit in PAWN-MOZART
niet het geval is). Verder moet opgemerkt worden dat een belangrijk deel van het gedrag van
vooral MOZART en in mindere mate DM wordt bepaald door de lozingen en onttrekkingen
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vanuit het landelijk gebied, dat met MODFLOW-MetaSWAP gesimuleerd wordt. (In DM
spelen de rivierafvoeren bij Lobith en Maastricht ook een flinke rol)
De plausibiliteit van MOZART-DM resultaten staat/valt dus tot op zekere hoogte met de
plausibiliteit van MODFLOW-MetaSWAP resultaten. De door MODFLOW-MetaSWAP berekende drainage/infiltratie fluxen en de beregeningsvragen zijn (naast directe neerslag op en
verdamping van open water) in grote mate bepalend voor respectievelijk de peilbeheervraag
en beregeningsvraag van de MOZART districten.

2.5

Overall conclusies

NHI: een geïntegreerd instrumentarium
Ten opzichte van de voorlopermodellen STONE en PAWN is met de realisatie van het NHI
een grote stap voorwaarts gezet. In tegenstelling tot de voorlopermodellen is hier sprake van
een volledig geïntegreerd, niet-stationair, gekoppeld grondwater-, bodem- en oppervlaktewatermodel. Het model heeft aanzienlijk meer detail dan de voorlopermodellen. Zo is de schematisatie van het oppervlaktewatersysteem aanzienlijk gedetailleerder. Ook is het aantal
rekeneenheden voor het bodem-grondwatersysteem sterk toegenomen, waardoor minder gemiddeld hoeft te worden en de parameterisatie éénduidiger is. Grote winst is ook de transparantie en reproduceerbaarheid van de parametersisatieprocedure. Als voorbeeld:
parameterwaarden voor de ondergrond worden rechtstreeks uit REGIS-II gehaald. Al met al
heeft het NHI daarom de potentie om uit te groeien tot het instrumentarium voor het waterbeheer in Nederland.

Volwaardige modelevaluatie nu urgent
Tot nu toe is voor het NHI versie 1+ vooral een plausibiliteitsanalyse en een vergelijking met
de voorlopermodellen uitgevoerd. Vergelijking met waarnemingen heeft zich tot dusverre beperkt tot grondwaterstanden en stijghoogten in diepe watervoerende pakketten. Hierdoor is
het lastig om onvolkomenheden goed te verklaren en is het lastig om het integrale toepassingsbereik van NHI versie 1+ objectief vast te stellen.
Een volwaardige modelevaluatie met daarbij een formele calibratie en validatie exercitie zijn
daarom nu urgent. De vergelijking met onafhankelijke waarnemingen moet daarbij veel aandacht krijgen. Dit geldt niet alleen voor toestandsvariabelen (stijghoogten, watergehaltes in de
bodem, oppervlaktewaterpeilen), maar ook voor balanstermen (verdamping, drainage naar de
verschillende systemen, districtsafvoer, enzovoorts). In zo’n volwaardige modelevaluatie is
meer aandacht nodig voor de integrale samenhang van het instrumentarium en in (de verklaring van) het daarbij passende consistentie in modelgedrag (bijvoorbeeld de samenhang tussen enerzijds de modelkwaliteit van MOZART-DM en anderzijds de modelkwaliteit van
MODFLOW-METASWAP). Specifiek aandacht is ook noodzakelijk voor de evaluatie van de
landsdekkende consistentie van het modelgedrag, dit in verband met het primaire doel van het
NHI-project in fase 1+: de geschiktheid voor landsdekkende beleidsanalyses. Specifiek aandacht is ook noodzakelijk voor het toepassingsbereik, onder andere het minimum schaalniveau waarvoor beleidsuitspraken mogelijk zijn.
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Naast de inhoudelijke modelevaluatie lijkt het ook wenselijk een evaluatie op de operationele
aspecten van het model uit te voeren. Hierbij gaat het om zaken als modelperformance, gebruikersondersteuning, beheer, omgaan met metadata, enzovoorts).

Huidige modelversie met name geschikt voor grootschalige analyses
De waterbalans van het grondwater- en bodemsysteem lijkt op grote lijnen plausibel en het
grootschalige gedrag van het oppervlaktewatersysteem ziet er veelbelovend uit. De huidige
modelversie lijkt daarom bruikbaar bij landsdekkende analyses waarin het topsysteem centraal staat, voor de analyse van waterverdelingsvraagstukken met globale effecten van grootschalige ingrepen in het oppervlaktewatersysteem en voor analyses van de potentiële
consequenties van klimaatverandering op dit aggregatieniveau.

Huidige modelversie minder geschikt voor regionale vraagstukken en waterkwaliteit
Ondanks de grote slag die gemaakt is met de realisatie van NHI versie 1+, is het model in zijn
huidige vorm minder geschikt voor de volgende beleidsstudies:
• Analyse van de beïnvloeding van de kwaliteit van het oppervlaktewater vanuit het
grondwatersysteem (nog geen koppeling met SWAP gerealiseerd, te weinig inzicht in de
berekende verdeling van waterfluxen over de verschillende drainageroutes, te weinig inzicht in de dynamiek).
• Hydrologische invoer voor ecologische analyses (onderschatting van de GHG in zandgebieden en de grondwaterdynamiek).
• Analyse van het areaal droge gronden in Nederland (zie bovenstaand punt).
• Regionale toepassingen (kwaliteit van modelsimulaties in modeldelen, bijvoorbeeld Brabant, veengronden, regionale kwelstroken, enzovoorts).
• Analyses van regionale ingrepen
• Detail analyses van zoutconcentraties in oppervlaktewateren (interactie MODFLOWMetaSWAP met MOZART-DM is nog niet afgerond).
• Analyses in de nabijheid van grondwateronttrekkingen.
Een aantal van deze punten komt vermoedelijk voort uit het feit dat nog geen volwaardige calibratie en modelevaluatie heeft plaatsgevonden. Duidelijk is daarom dat aan het begin van
fase 2 calibratie en validatie van NHI 1+ nodig is, zodat zo spoedig mogelijk meer helderheid
bestaat over de inhoudelijke merites en het toepassingsbereik van het zojuist opgeleverde instrumentarium.
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3

EEN SYSTEMATIEK VOOR MODELEVALUATIE

3.1

Inleiding

De NHI klankbordgroep heeft in een eerdere bijeenkomst geconstateerd dat er meer expliciet
en systematisch aandacht aan ‘modelvalidatie’ besteed zou moet worden. In deze paragraaf
bespreken we hoe zou zo'n systematiek er voor praktisch gebruik uit zou kunnen zien, gelet op
de complexiteit van een model als het NHI. Hierbij gaan we allereerst in op de terminologie
rond ‘modelvalidatie’, en zullen we beargumenteren dat een andere meer neutralere terminologie die het begrip modelevaluatie centraal stelt de voorkeur verdient (paragraaf 3.2). Bovendien zullen we de generieke elementen benoemen die in zo’n systematiek voor
modelevaluatie aan bod dienen te komen, en die – afhankelijk van toepassingscontext en type
modellen – nader kunnen worden ingevuld (paragraaf 3.3). Hierbij kan naar een praktisch
werkzaam evenwicht gezocht worden tussen de wetenschappelijke evaluatie van het modelinstrumentarium enerzijds en de meer op gebruiks- en toepassingswaarde van modellen gerichte
evaluatie, anderzijds.

3.2

Modelevaluatie als proces van het testen van de modelperformance

Termen als ‘validatie’ of ‘verificatie’ hebben een geladen betekenis, en de indruk die ze oproepen is er vaak een van ‘geldigheid, waarheid, juistheid’. Het gebruik van deze begrippen bij
modelleren is dan ook niet onomstreden. Oreskes et al. (1994) bijv. beschrijven overtuigend
dat modellen voor natuurlijke systemen in deze strikte betekenis nooit te valideren of verifiëren zullen zijn. De complexiteit van de beschreven situaties, inherente onzekerheden en gebrek
aan kennis staat dit in de weg, evenals het feit dat modellen welbewust gebruik maken van benaderingen en simplificaties van de werkelijkheid. Er kan zelfs gesteld worden dat alle modellen ‘verkeerd’ zijn (Sterman, 2002).
Tegen deze achtergrond wordt in toenemende mate (Oreskes (1998), Oreskes en Belitz (2001),
Beck (2002), Pascual (2003), ook Prisley en Mortimer, 2004) dan ook gepleit voor het afschaffen van het gebruik van een waardegeladen term als ‘validatie’, en wordt het gebruik van een
neutralere term als ‘modelevaluatie’ voorgesteld om het onderzoek naar kwaliteit en performance van modellen mee aan te geven. Vergelijk bijv. ook het recente advies van de NRC
(National Resource Council) aan de EPA (Environmental Protection Agency) in de USA
(NRC, 2007).
Andere onderzoekers (zie Balci (1998), Sargent 2003, Schlesinger et al. 1979, Davis, 1992,
Dee, 1995, Rykiel, 1996, Refsgaard en Henriksen, 2004, Trucano et al., 2006, Oberkampf en
Truncano, 2007) houden daarentegen wel vast aan het gebruik van termen als modelvalidatie
en modelverificatie, en geven definities en afbakeningen die in meerdere of mindere mate van
elkaar kunnen afwijken. Zie bijv. (Prisley en Mortimer, 2004).
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Gebruikmakend van de naamsverandering, definiëren we ‘modelevaluatie ’ als het algemene
proces van het vaststellen of, wanneer, en in welke mate een model geschikt is voor een beoogde toepassing. Het beantwoordt enerzijds de vraag naar welke rol er is weggelegd voor
modellering bij de probleemstelling en probleemanalyse, en anderzijds de vraag in welke mate
(a) het model is gebaseerd op algemeen geaccepteerde wetenschappelijke inzichten en kennis
en rekenmethoden; (b) het model beantwoordt aan zijn doel en gestelde taken en (c) het gedrag
van het model overeenkomt met informatie/waarnemingen en kennis over het systeemgedrag.
Deze opvatting benadrukt het proceskarakter van modelevaluatie en maakt duidelijk dat modelevaluatie geen ‘voor-eens-en-altijd’-test aan het einde van de modelontwikkelingscyclus is,
die tot een absoluut oordeel over de geschiktheid van een model leidt. Het is veeleer een
(doorlopende) activiteit, die zich uitstrekt over de hele levenscyclus van een model (van opzet,
ontwikkeling, toepassing tot en met beheer en onderhoud toe), en die altijd in een specifieke
context wordt uitgevoerd. Bijv. in de context van de momenteel beschikbare gegevens, de huidige inzichten en theorieën, de beoogde toepassing met zijn specifieke eisen en de daarop gebaseerde evaluatiecriteria. De uitspraak ‘dit model is geëvalueerd’, zonder nadere specificatie
van welke aspecten getest/geëvalueerd zijn, is dan ook inhoudsloos en bedrieglijk. Bovendien
kunnen - naarmate nieuwe gegevens, inzichten en theorieën beschikbaar komen - de eisen wijzigen die worden gesteld om een model als ‘geëvalueerd en geschikt bevonden voor zijn doel’.
Modelevaluatie is bedoeld om vertrouwen in het model en zijn toepassingen op te bouwen, en
vergroot de transparantie en inzicht in de kracht en beperkingen van een model. Het is een
veelvormige activiteit bestaande uit bijv. peer reviews, vergelijking met meetgegevens en andere informatie en kennis, onzekerheids- en gevoeligheidsanalyses en andere activiteiten. leidt
tot een gefundeerd oordeel over de geloofwaardigheid van de modelresultaten voor de betreffende toepassing, en kan bruikbare aanwijzingen opleveren voor modelverbetering.
Het moge duidelijk zijn dat modelevaluatie-activiteiten goed dient te worden uitgevoerd en
gedocumenteerd om de huidige modelkwaliteit naar behoren te kunnen inschatten en om eventueel bruikbare aanwijzingen voor modelverbetering te geven.

3.3

Voorstel voor een systematiek van modelevaluatie

In zijn algemeenheid kan een model gezien worden als een vereenvoudigde representatie van
het natuurlijk systeem dat het beoogt te beschrijven. Bij het modelleren hebben we doorgaans
te maken met verschillende vormen en fasen van modellen, die in de sterk gesimplificeerde
weergave van het modelleringproces uit figuur 3.1 staan aangeduid. Het proces start met de
vaststelling van de probleemdefinitie en van de behoefte aan modellering. Vervolgens wordt
het bestudeerde systeem en zijn essentiële aspecten conceptueel in kaart gebracht voor het betreffend probleemgebied. Het conceptueel model dat in deze fase verkregen wordt, wordt verder uitgewerkt in een meer formele vorm, het mathematisch model. Deze modelvorm wordt
vervolgens softwarematig als computermodel geïmplementeerd. Deze vorm wordt daarna verder geparameteriseerd en gekoppeld aan bijbehorende invoerdatabestanden waarna het als toepassingsmodel gebruikt kan worden bij de betreffende toepassing. (Model)evaluatie zal zich
voor elk van deze fasen in de modelleringcyclus afspelen, en in figuur 3.2 en 3.3 worden de
verschillende evaluatievormen met de bijbehorende activiteiten weergegeven.
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Dit alles maakt duidelijk dat modelevaluatie een veelvormige activiteit gedurende de hele levenscyclus van een model is, bestaande uit bijvoorbeeld peer reviews, vergelijking met meetgegevens en andere informatie en kennis over het systeemgedrag, onzekerheids- en
gevoeligheidsanalyses en andere activiteiten. In het navolgende deel van deze paragraaf bespreken we de vragen die een cruciale rol spelen bij de verschillende fasen van het evaluatieproces.

Elementen uit de modelleercyclus
Realiteit/
probleem

Systeem Analyse &
Modelformulering

Conceptueel
Model
Formalisering

Modelgebruik/
Simulatie

Data **

Mathematisch
Model
Implementatie*

Toepassings
Model

Model setup /
calibratie

Computer
Model

Figuur 3.1: Vereenvoudigde weergave van modelleercyclus, met aanduiding van de verschillende modelvormen en modelleringactiviteiten. Activiteiten die expliciet betrekking hebben op
evaluatie (onder andere modelvalidatie en verificatie) staan vermeld in figuur 2
Opmerkingen
1)
Vastlegging/implementatie van een mathematisch model in computercode heeft doorgaans zowel een numeriek algoritmische kant (bijv. keuze van integratie- en optimaliseringroutines, rekengrid etc.), als ook een programmeertechnische en softwarematige
kant (algoritmische en softwarematige implementatie). Zie onder andere Dee (1994).
Zie ook Oberkampf en Trucano, (2007) voor een meer gedetailleerde uitwerking. Het
mathematisch model, inclusief de bijbehorende numerieke algoritmes/rekenschema’s
en databestanden vormt de basis voor het functioneel ontwerp (FO) van het te implementeren model. Daarnaast spelen ook eisen ten aanzien van gebruikersinteractie, model invoer en -uitvoer etc. een rol bij het functioneel ontwerp.
2)
Data verwijst zowel naar modelsettings, invoerdata, data voor modelcalibratie, al naar
gelang het onderdeel van de modelcyclus dat aan de orde is. Bovendien kan er sprake
zijn van voorbewerking van data (bijvoorbeeld upscaling, downscaling, interpolatie,
extrapolatie etcetera) om de data in het gewenste formaat en schaalniveau te brengen.
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Model ontwikkelings
stappen

Probleem
formulering

D
A
T
A

eventuele voorbewerking

Systeem
analyse
Model
formalisering
Model
implementatie
Model set-up
/ calibratie
Model gebruik

Resultaten

Gestructureerde
probleem
beschrijving

Conceptueel
Model

Evaluatie proces

V&V-termen

(op basis van NRC,2007)

(Schlesinger,1979)

Evaluatie van
gestructureerde
probleembeschrijving

Evaluatie van conceptueel
model

Mathematisch
Model

Evaluatie van mathematisch
model

Computer
Model

Evaluatie van computer
model

Toepassings
Model
Model
resultaten

Evaluatie van toepassings
model
Evaluatie van
modelgebruik
Evaluatie van data

Model
kwalificatie*

Model
verificatie

Model
validatie
Data
validatie

Figuur 3. 2: Alternatieve schematische weergave van het modelleerproces, met aanduiding
van de verschillende resultaten en bijbehorende evaluatie vormen (geïnspireerd op NRC,
2007, Brade, 2003) en V&V-terminologie (V&V: Verificatie en Validatie) uit Schlesinger et
al. (1979). Vergelijk met figuur3.1, waarin het cyclische karakter van het modelleerproces
meer tot uitdrukking komt.
Opmerking
Het begrip ‘modelkwalificatie’ wordt ook wel aangeduid als ‘conceptuele validatie’ (Sargent,
2003 ) of ‘modelconfirmatie’ (Refsgaard en Henriksen, 2004).
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Evaluatie Issues

Probleem
formulering
Conceptueel
Model
Mathematisch
Model
Computer
Model
Toepassings
Model

Model
gebruik

Wat is het doel van het model?
Wie zullen het gebruiken?
Welk type beslissingen zal het ondersteunen?
Welke data zijn beschikbaar voor het model?
Peer Review
Beschikbare en alternatieve theoriëen
Aannames
Onzekerheden
Peer Review
Aannames en keuze wiskundige vergelijkingen
Keuze van rekenkundige methoden/algoritmen
Ruimtelijke/temporele resolutie
Data beschikbaarheid
Peer Review
Gebruik Software en Hardware tools
Code-verificatie & Oplossings-verificatie
Acceptatie-tests
Peer Review
Modelparametrisatie & calibratie
Testen van overeenkomst met waarnemingen
Initiële gevoeligheids/onzekerheids analyse
Peer Review
Geschiktheid van model voor probleem
Aannames & Model-extrapolaties
Kwaliteitszorg bij modelgebruik
Input data kwaliteit
Vergelijking met observaties en/of benchmark modellen
Simulatie van extreme gebeurtenissen
Onzekerheids/Gevoeligheidsanalyse voor toepassingsgebied
Peer Review

Figuur 3.3: Stadia van de levenscyclus van een model met bijbehorende specifieke evaluatie
onderwerpen (aangepast van NRC, 2007).

3.3.1

Modelevaluatie bij de probleemdefinitie

Model evaluatie bij de probleemdefinitiefase centreert zich rond de vraag welke rol modellering heeft bij het onderhavige probleem. Centrale vragen hierbij zijn:
•
•
•
•
•

Is er behoefte aan een model en modelgebruik?
Wat is het doel van het model?
Welk type assessments en beslissingen ondersteunt het model?
Wie zijn de beoogde gebruikers?
Welke data zijn beschikbaar voor modelontwikkeling en gebruik?

Het beantwoorden van deze vragen is van belang voor de verdere sturing van modelontwikkeling, en voor het nader specificeren voor welke informatie minimaal nodig is (zowel qua inhoud als qua kwaliteit) bij eventuele modelbouw en/of modelgebruik.

3.3.2

Evaluatie van het conceptuele model

De modelleercyclus begint typisch met het ontwikkelen van een conceptueel model dat uitdrukking geeft aan de visie van de modelleur(s) op de belangrijkste facetten van het onderhavige probleem. Vaak wordt een conceptueel model als schema of diagram vastgelegd met een
kwalitatieve beschrijving in woorden van de belangrijkste systeemcomponenten, hun karakte-
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ristieke eigenschappen en interacties. Vragen die bij de evaluatie van het conceptuele model
van belang zijn betreffen:
•

•

•

•

Hoe sluit het model aan bij het gebruiksdoel?
Dit is de vraag naar de adequaatheid van de systeemafbakening, en de vraag of er belangrijke processen/onderwerpen of gezichtspunten ontbreken. Is het model onnodig complex,
of is de inhoudelijke complexiteit en de mate van detaillering en schaal (in ruimte, tijd,
proces) in evenwicht met het gebruiksdoel? Welke eisen zijn er gesteld aan de invoerdata? Kan het model een voldoende adequate (en nauwkeurige) benadering bieden voor de
te beschrijven problematiek?
Wat is de wetenschappelijke onderbouwing van het model?
Hoe is er bijvoorbeeld omgegaan met controverses en beperkingen in de kennis en inzichten rond het probleem? Bespreek dit in zoverre het relevant is voor de hoofdconclusies.
Welke veronderstellingen liggen aan het model ten grondslag?
En wat is hun mogelijk effect op de (beleids)relevante uitkomsten/inzichten? Welke alternatieven zijn er?
Wat zijn de belangrijkste beperkingen van het model?
En wat betekent dit voor de specifieke inzet van het model bij de beoogde toepassing/studie? Zijn er bijv. voldoende data van adequate kwaliteit voor modellering en modelgebruik?

Bij het nader in kaart brengen van deze zaken kan gebruik worden gemaakt van specifieke
checklists zoals bijvoorbeeld de “Checklist for Model Quality Assistance” in Risbey et al.
(2005), of voor “Analysis of Assumptions” in Kloprogge (2005). Daarnaast zal ook het gebruik van de Uncertainty Guidance (Petersen et al. (2003) nuttige informatie opleveren.
Bovengenoemde vragen kunnen echter slechts ten dele en vaak grotendeels kwalitatief beantwoord worden tijdens de conceptuele modelleerfase. Tijdens latere stadia van het modelleerproces komen de voorgaande vragen opnieuw aan bod en is er een uitgebreider en
kwantitatiever antwoord mogelijk (bijvoorbeeld door vergelijking met meetgegevens, benchmark modellen, gevoeligheid- en onzekerheidsanalyse).

3.3.3

Evaluatie van het mathematisch model

De logische vervolgstap op weg naar een op de computer geïmplementeerd model bestaat uit
het verder formaliseren van de kwalitatieve conceptuele modelbeschrijving uit de voorgaande
stap. Doorgaans wordt dit formeel model uitgedrukt in wiskundige relaties en beslisregels.
Centrale vraag bij de evaluatie van het mathematische model is:
• Hoe is de vertaling van het conceptuele model in het wiskundige model tot stand gekomen?
Welke aannames en vereenvoudigingen/verwaarlozingen zijn daarbij gebruikt, en wat is
hun wetenschappelijke onderbouwing? Welke temporele en spatiele schaalniveaus zijn
gekozen? Welke wiskundige uitdrukkingen zijn gekozen om de processen en hun interacties te modelleren (feedback en koppelingen)? Hoe weloverwogen en algemeen geaccepteerd zijn deze keuzes? Zijn er bruikbare alternatieven voor deze keuzes, en zijn deze
overwogen?
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3.3.4

Evaluatie van computermodel

De vertaling van wiskundige relaties van het formele model in een rekenmodel/ computercode
heeft doorgaans zowel een numeriek algoritmische kant (bijv. keuze van integratie- en optimaliseringroutines, rekengrid etc.), als ook een programmeertechnische/softwarematige kant (zie
(Oberkampf en Trucano, 2007) voor een meer gedetailleerde uitwerking). Belangrijke vragen
die bij de evaluatie van het computermodel aan bod komen hebben dan ook betrekking op deze vertaalslagen:
• Zijn de benaderings- en afrondingsfouten in de numerieke rekenmethoden acceptabel in
het licht van de toepassing?
Zijn kunstmatige effecten en inconsistenties te verwachten bij het gebruik van de rekenmethoden ( bijv. niet negatieve concentraties, geen massabehoud, numerieke chaos), en
hoe problematisch is dit? Deze zaken kunnen in de praktijk nooit voor de volle 100% onderzocht worden, maar slechts ten dele, bijv. gebruikmakend van theoretische analyses en
rekenexperimenten (vergelijking met benchmarks (analytische oplossingen, andere modellen)). Zie o.a. Ruan et al. (1999), Roach (2002), Roy (2005), Hemez (2005), Oberkampf en Truncano (2007) voor meer informatie over te gebruiken technieken.
• Hoe betrouwbaar is de software implementatie?
Hoe is de syntactische correctheid van de code getest (bijv. heeft adequate debugging
plaatsgevonden, evenals het systematisch doorlopen en testen van de code (walkthroughs) en het doorrekenen van extreme situaties)? Is de code overdraagbaar naar andere soft- en hardware configuraties, en geeft deze dan dezelfde rekenresultaten? Wat voor
‘software quality engineering’-checks en procedures zijn doorlopen tijdens de ontwikkelen, testen en onderhoud van de code (bijv. zijn er automatische checks ingebouwd op invoer en uitvoer en op interne berekeningen; hoe is het versiebeheer geregeld)? Zijn deze
tests gedocumenteerd? Welke audits hebben plaatsgevonden of zijn gepland?
De mate waarin deze onderwerpen behandeld worden zal deels afhangen van het karakter van
de betrokken modellen, bijvoorbeeld voor mechanistische modellen zullen sommige van deze
zaken meer spelen dan voor empirische statistische modellen. In feite worden met bovengenoemde vragen ook weer de basisvragen voor modelevaluatie uit het conceptuele model stadium opnieuw geactiveerd: de mate waarin het model gebaseerd is op algemeen geaccepteerde
wetenschappelijk inzicht en rekenmethoden en of het model zijn gestelde taken vervult, vanuit
het oogpunt van het geïmplementeerde model.

3.3.5

Evaluatie van het toepassingsmodel

Om het model in een definitievere vorm voor de beoogde toepassing te brengen is vereist dat
modelparameters en begin/randvoorwaarden, en dat adequate invoergegevens verzameld en
geselecteerd worden. Deze ‘model set-up’ zorgt ervoor dat de gegevens die van belang zijn
voor de toepassing gekoppeld worden aan het computermodel, en zo een toepassingsmodel leveren. Hierbij zijn een aantal aspecten aan de orde:
• Wat betreft modelparameters en begin/randvoorwaarden: In situaties waar de modelparameters verwijzen naar betekenisvolle en direct meetbare grootheden, kan hun waarde
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rechtstreeks uit metingen worden afgeleid. Ook waarden uit de literatuur kunnen als bron
voor het specificeren van de parametersettings dienen. In andere situaties is een expliciet
inregelen (tunen) van modelparameters binnen fysisch realistische grenzen vereist om
model resultaten te krijgen die bij benadering overeenkomen met meetresultaten. Dit proces wordt calibratie of parameterschatting genoemd en bestaat onder andere uit selectie
van welke parameters geschat worden, hoe ze geschat worden, en wanneer de resultaten
acceptabel zijn, waarbij ook een analyse van de nauwkeurigheid / onzekerheid van de geschatte parameters wordt gegeven. Het is duidelijk dat calibratie verricht wordt met het
toepassingsdoel van het model voor ogen. In situaties waar de toepassingscontext verandert (bijv. andere data, andere settings) en waar de oude parameterinstellingen niet langer
als adequaat gelden, moet hercalibratie overwogen worden.
• Wat betreft het klaarzetten van de invoergegevens voor de toepassing: dit vereist vaak dat
er adequate voorbewerking op de verzamelde en geselecteerde data wordt uitgevoerd
(upscaling, downscaling, interpolatie, extrapolatie, behandeling van missende waarden en
outliers) om ze op een schaal beschikbaar te hebben voor verdere verwerking/gebruik
door het computer model. Ook kan er extra nabewerking nodig zijn van (uitvoer)gegevens
die door het computermodel berekend worden, om ze in een specifieke vorm beschikbaar
te hebben voor verdere analyse en rapportage.
Deze voor- en nabewerkingstappen kunnen om extra implementatie vragen - buiten het geïmplementeerde rekenmodel om - die ook weer apart getest moet worden op zijn correctheid en
adequaatheid. Daarnaast is natuurlijk ook de kwaliteit van de gebruikte data van belang, een
item dat hierna apart onder punt (g) (‘Evaluatie van de data’) aan de orde komt.
Evaluatieonderwerpen die in dit verband aan de orde zijn in deze fase, betreffen:
• Hoe is het toepassingsmodel geparameteriseerd, en wat is de rol van modelcalibratie daarbij?
Als modelcalibratie heeft plaatsgevonden hoe is deze dan verricht, en hoe is deze gedocumenteerd? Is dit proces en zijn resultaten reproduceerbaar? Wordt er informatie gegeven over de nauwkeurigheid van de verkregen parameterschattingen?
• Hoe en in welke mate is het toepassingsmodel getest en wat waren daarvan de bevindingen?
Welke kwantitatieve en kwalitatieve methoden zijn gebruikt om te testen hoe het model
overeenkomt met de waarnemingen, benchmark modelresultaten of gestileerde feiten?
Welke acceptatiecriteria zijn gebruikt om te beoordelen of het toepassingsmodel adequaat
geparameteriseerd is?
• Hoe representatief zijn de data die voor calibratie en model-test gebruikt zijn voor de betreffende toepassingssituatie?
Wat valt daaruit op te maken over de zeggingskracht van het geparametriseerde toepassingsmodel voor de betreffende toepassing?
• Hoe adequaat is de voorbewerking die heeft plaatsgevonden op de data (bijv. upscaling/downscaling; interpolatie/extrapolatie; ontbrekende waarde en /outliers) alvorens ze
aan het computermodel als invoerdata worden aangeboden?
• Hoe adequaat is eventuele nabewerking die op de modeluitkomsten plaatsvindt?

Pag. 42 van 52

Plausibiliteit NHI versie 1+

Beantwoording van deze vragen dient plaats te vinden voordat het toepassingsmodel daadwerkelijk gebruikt gaat worden voor de toepassingssituatie, en levert wezenlijke voorinformatie over de bruikbaarheid van het model. Het betreft dus in feite een ex-ante evaluatie van het
toepassingsmodel. Het daadwerkelijk evalueren van de performance van het model gebeurt in
de volgende fase, die zich geheel richt op de toepassingssituatie.

3.3.6

Evaluatie van het modelgebruik

Deze activiteit, die zich richt op de modelversie die - na eventuele calibratie - voor specifieke
toepassing geschikt is gemaakt en wordt toegepast, wordt ook wel ‘operationele validatie’
(Sargent, 1994; Rykiel, 1996) of ‘functionaliteits-validatie’ (Dee, 1995) genoemd, terwijl
Refsgaard en Henriksen (2004) de term ‘modelvalidatie’ enkel voor deze activiteit gereserveerd hebben. Vragen die hierbij centraal staan zijn:
•

•

•

In hoeverre levert het model de gewenste performance voor de beoogde toepassing?
D.w.z. worden de relevante situaties, processen en gebeurtenissen door het model adequaat weergegeven en gebeurt dit met voldoende nauwkeurigheid? Dit vereist allereerst
dat vooraf, in het licht van de toepassing, helder is vastgelegd welke performance gewenst
is (inclusief de eisen die er aan nauwkeurigheid gesteld worden). Daarnaast zijn er kwantitatieve en kwalitatieve tests nodig om te beoordelen in hoeverre het toepassingsmodel
met bijbehorende data aan deze performance-eisen voldoen. Hierbij is het o.a. van belang
om het model - waar mogelijk en zinvol – te confronteren met data (historische- en/of
kruisvalidatie), benchmarks, casestudies en reviewers. Ook kan men modelanalyses uitvoeren (bijv. gevoeligheids- en onzekerheidsanalyses, robuustheidanalyses, doorrekenen
van extreme situaties) die informatie geven over modelgedrag, belangrijke verbanden en
nauwkeurigheid van modelresultaten. Zie o.a. Rykiel, 1996 voor een lijst van technieken
die ingezet kunnen worden bij validatie. Zie verder ook Sornette et al. (2007), voor een
meer statistisch georiënteerde aanpak, waarbij ‘validatie’ wordt opgevat als een progressief en iteratief proces op basis van statistische hypothese testen met een zich uitbreidende
evidence-set. Zie ook Easterling (2003), Bayyari et al. (2007a,2007b).
Is er voldaan aan kwaliteitszorgeisen bij de toepassing?
Zijn er bijvoorbeeld adequate checks uitgevoerd op invoerdata, model runs, en modeloutputs, en zijn deze resultaten van deze checks gedocumenteerd?
Zijn er reviews uitgevoerd op het toepassingsmodel en zijn resultaten, en wat zijn hiervan
de bevindingen?

3.3.7

Evaluatie van de data

Dit is een essentieel onderdeel van evaluatie die zich afspeelt tijdens het hele ontwikkel- en
toepassingstraject van het model, en waarbij de centrale vraag is:
•

Zijn de gegevens die nodig zijn voor modelbouw, modelcalibratie, modeltoepassing en
modelevaluatie adequaat en van voldoende kwaliteit?
Aspecten die hierbij spelen zijn bijv. de beschikbaarheid, representativiteit, actualiteit, geschiktheid en nauwkeurigheid van data. Zie ook US-EPA (2006a,b). Bovendien zijn onderwerpen als het gebruik van voorbewerkingstechnieken (upscaling, downscaling,
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interpolatie en extrapolatie) en de behandeling van missende data en outliers van belang
(zie ook punt (e) hierboven). De effecten hiervan op de resultaten van de studie moeten
expliciet bediscussieerd en gerapporteerd worden.
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APPENDIX 1: DE CONCEPT PBL-CHECKLIST
Algemeen
Naam en acronym
Versienummer en -datum
Korte omschrijving
Eigenaar inclusief contactpersoon
PBL contactpersoon
Datum opname

Beoordeling

Opmerking

A

Doel en toepassingsgebied

B

Functionaliteit

C

Implementatie

D

Data (model set-up)

E

Modelevaluatie

F

Modelgebruik

G

Wetenschappelijke verankering

H

Beheer en aansturing

I

Overall conclusie

A

Probleemformulering, doel en toepassingsgebied

A1

Probleemformulering

A2

Doel waarvoor het model is ontworpen inclusief beschrijving van
toepassingsgebied (ruimtelijke en temporele doelgebied, stoffen)

A3

Beoogde gebruikers van het model en van de resultaten

A4

Overzicht van de data die beschikbaar zijn voor het model inclusief
de eventuele voorbewerkingsstappen die daarop van toepassing
zijn

B

Conceptueel en mathematisch model

B1

Beschrijving en onderbouwing van het conceptueel model inclusief
beschrijving van concurrerende modellen en motivatie om deze niet
te gebruiken

B2

Beschrijving en onderbouwing van het wiskundig model inclusief
vergelijkingen, invoer, uitvoer en modelparameters

B3

Kwalitatieve beschrijving van de belangrijkste onzekerheden in het
model, bij voorkeur door toepassing van de leidraad onzekerheden

B4

Functionaliteiten van standaard voorbewerkingsprogrammatuur
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B

Conceptueel en mathematisch model

B5

Functionaliteiten van standaard nabewerkingsprogrammatuur

C

Implementatie (modelcode)

C1

Beschrijving van het technisch ontwerp inclusief globale werking
van de programmatuur, programmastructuur, functie van modules
en routines, algoritmen en numerieke methoden

C2

Beschrijving van van alle modelparameters, modelinvoer en modeluitvoer inclusief range van toegestane waarden

C3

Beoordeling van de modelcode op leesbaarheid en modulariteit

C4

Beoordeling of de fouten in de numerieke rekenmethoden acceptabel zijn in het licht van de toepassing

C5

Beschrijving van basale tests die op de modelcode zijn uitgevoerd
(debugging, systematisch doorlopen van de code)

C6

Beschrijving tests waarmee de vertaling van wiskundige vergelijkingen naar de programmacode kan worden geverifieerd

C7

Beschrijving van tests waarmee de consistentie bij het uitbrengen
van een nieuwe versie van de modelcode kan worden bewaakt

D

Data (model set-up)

D1

Beschrijving van invoerbestanden, inclusief overzicht van bestaande basisbestanden

D2

Beschrijving van de waarden van en – indien mogelijk – de nauwkeurigheid van modelparameters en -invoer inclusief verantwoording gebruikte methodiek voor databepaling (literatuur, calibratie of
anderszins)

D3

Tests op consistentie en bruikbaarheid van invoerbestanden (invoercontrole)

E

Modelevaluatie

E1

Gevoeligheidsanalyse (gevoeligheid van modeluitvoer voor modelinvoer en modelparameters)

E2

Onzekerheidsanalyse (onzekerheid van de modeluitvoer door onzekerheid in modelconcepten, modelinvoer en modelparameters)

E3

Modelvalidatie (kwalificatie van de voorspellende waarde van modeluitkomsten waar mogelijk door vergelijking met waarnemingen)

E4

Evaluatie van de belangrijkste tekortkomingen van het model

E5

Evaluatie van de bruikbaarheid van de modeluitkomsten (modelevaluaties in het kader van toepassingsprojecten)
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F

Modelgebruik

F1

Beschrijving van de belangrijkste beperkingen en het toepassingsgebied van het model

F2

Gebruikershandleiding inclusief beschrijving van het user-interface,
in- en uitvoerbestanden, bediening, installatie en benodigde software

F3

Samenvattende gebruiksgerichte informatie voor afnemers van
(mede) op resultaten van het model gebaseerde indicatoren of beleidsevaluaties (factsheets)

F4

Beheer en archivering van modelresultaten

G

Wetenschappelijke verankering

G1

Publicatie modelconcepten

G2

Publicatie modelcalibraties

G3

Publicatie modelvalidaties

G4

Publicatie gevoeligheidsanalyses

G5

Publicatie onzekerheidsanalyses

G6

Publicatie modeltoepassingen

H

Beheer en aansturing

H1

Eigenaar van het model

H2

Aansturing ontwikkeling en beheer (stuurgroep, klankbordgroep,
beheersplan, financiën)

H3

Uitvoering gebruikersondersteuning

H4

Uitvoering functioneel beheer

H5

Uitvoering applicatiebeheer

H6

Uitvoering technisch beheer
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