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Voorwoord
Vanaf versie NHI 2.1 wordt zout meegenomen in de berekeningen van NHI. Echter, er heeft
nooit een integrale analyse van de resultaten m.b.t. tot zout plaatsgevonden om de
concepten en berekeningen te controleren en te valideren.
Voor de resultaten van NHI 3.01 is een dergelijke integrale analyse zout uitgevoerd door
medewerkers van Deltares en Alterra. Deel 1 van dit rapport beschrijft de resultaten hiervan.
De volgende onderdelen komen daarbij aan bod:
• Water- en zoutbalansen op LSW-niveau (oppervlaktewater);
• Landelijke water– en zoutbalans;
• Zoutbelasting diffuse kwel;
• Temporele, trend analyse zoutconcentratie oppervlaktewater;
• Detail-analyse in enkele diepe polders;
• Zoutconcentratie deklaag;
• Dichtheidsafhankelijke modellering.
In deel 1 wordt eerst kort ingegaan op de verschillende zoutbronnen die binnen NHI worden
onderscheiden en wordt beschreven hoe ze worden meegenomen in de berekening. In de
analyse wordt met zout chloride bedoeld.
De resultaten van de integrale analyse zijn in februari 2014 besproken in de
wetenschappelijke klankbordgroep NHI. In de bijeenkomst met de wetenschappelijke
klankbordgroep is vastgesteld dat NHI versie 3.01 niet geschikt is voor analyse van zout.
Achteraf kan worden geconcludeerd dat het inbouwen van het model TRANSOL als zoutmodule in NHI niet verder is gekomen dan een ‘eerste werkende prototype’. Een technische
verificatie en inhoudelijke controle en toetsing waren nog niet uitgevoerd. Uit de
analyseresultaten van NHI 3.01 bleek bijvoorbeeld dat de meegeleverde (“dummy”)
parameters en initialisatie onvoldoende waren toegesneden op de specifieke eigenschappen
van de ondergrond.
Op basis van de resultaten van de integrale analyse zout en de aanbevelingen van de
wetenschappelijke klankbordgroep NHI zijn aanpassingen en verbeteringen doorgevoerd in
de ontwikkelversie van NHI. Deze aanpassingen, verbeteringen en bijbehorende analyse
worden beschreven in Deel 2 van dit rapport.
In juli 2014 moest worden besloten om deze aanpassingen en verbeteringen niet op te
nemen in de nieuwe release (NHI 3.02, 1 oktober 2014), omdat er geen middelen
beschikbaar waren om deze aanpassingen te consolideren in de nieuwe NHI versie. De
rapportage bevat daarom aanbevelingen voor toekomstige verbeteringen van de simulatie
van zout in NHI.
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Deel 1: Integrale zout analyse NHI 3.01

iv

Integrale analyse Zout

15 november 2013, concept

1 Inleiding
1.1

zout in NHI
NHI kent twee zoutbronnen: (1) zoute kwel en (2) zout dat via het hoofdwatersysteem wordt
ingelaten (via de rivieren en IJsselmeer).
Het zout afkomstig uit de grote rivieren en het IJsselmeer bereikt het oppervlaktewater van de
LSW’s (local surface water) via het districtswatersysteem (DW).

Fig. 1. Drie typen kwel met verschillende fluxen en zoutgehaltes. De verschillen in zoutgehaltes worden veroorzaakt
door het upconing-mechanisme (De Louw, 2013).
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Fig. 2. Links: Cl-concentratie aan de onderkant de deklaag (gebruikt voor diffuse kwel zoutbelasting) en rechts: de
Cl-concentratie toegekend aan wellen.

De berekende zoutvracht vanuit diffuse kwel wordt aan de onderrand van het model
TRANSOL ingevoerd. TRANSOL is een eenvoudig verticaal stoftransport model dat het zout
uit diffuse kwel tijdelijk bergt, transporteert tussen bodemlaagjes en weer afgeeft aan het
oppervlaktewatermodel Mozart (zie Fig. 3). De Mozart-balansterm ‘ondiepe drainage’ bevat
het diffuse kwelwater (via TRANSOL) en het neerslagoverschot dat via de bodem het
oppervlaktewatersysteem op LSW-niveau bereikt.
De zoutvracht via wellen komt direct op het oppervlaktewatersysteem terecht (dus niet via
TRANSOL). De Mozart-balansterm ‘diepe drainage’ geeft de bijdrage van wellen weer.
In NHI wordt geen zoutconcentratie toegekend aan het neerslagwater dat op de bodem en
openwater valt. Hoewel neerslag een significante bijdrage aan de zoutbelasting van het
watersysteem heeft (bijvoorbeeld bij 800 mm neerslag per jaar met een Cl-concentratie van
10 mg/l is de zoutbelasting 80 kg/ha/jaar) draagt het zout in neerslag niet significant bij aan
de zoutconcentratie van het oppervlaktewater ten opzichte van de andere zoutbronnen.
Neerslag werkt door de lage zoutconcentratie zeer sterk verdunnend ten opzichte van de
andere zoutbronnen.
Ook wordt het zout dat via bemesting en gladheidsbestrijding het watersysteem bereikt buiten
beschouwing gelaten want deze bronnen dragen niet significant bij aan de
chlorideconcentratie van het oppervlaktewater ten opzichte van de andere zoutbronnen.
Er wordt binnen NHI geen zout via gewassen opgenomen.
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Fig. 3. TRANSOL verwerkt het zout uit diffuse kwel en geeft het af richting het oppervlaktewater. Binnen TRANSOL
vindt zouttransport plaats tussen verschillende bodemlaagjes en wordt zout dus geborgen.
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2 Water- en zoutbalansen op LSW-niveau (oppervlaktewater)
Voor het jaar oktober 2002 t/m september 2003 is de water– en zoutbalans voor het
oppervlaktewater per LSW-element geanalyseerd. In de onderstaande figuren staan de
jaarlijkse absolute hoeveelheid water en zout die een LSW in gaat. De relatieve bijdragen van
de verschillen balansposten aan de water- en zoutbalans staan weergegeven in figuren 5 en
6. De bijdragen van de verschillende balansposten gesommeerd voor heel Nederland zijn
opgenomen in Tabel 1.

Fig. 4. Totale hoeveelheid water (links) en zout (rechts) die een LSW ingaat voor het jaar okt 2002- sept 2003.
Tabel 1.De totale water- en zoutbalans voor de Mozart – LSWs voor heel Nederland voor het jaar okt 2002- sept
2003. Het betreft een water- en zoutbalans voor open water. Zie onder voor verklaring begrippen.
Water
Water
Zout
Zout
Zoutgehalte
miljoen m3
rel. bijdrage (%) Miljoen kg Cl
rel. bijdrage (%) gem. (mg/l)
IN
IN
IN
IN
IN
PRECIP
797
3.0
0
0.0
0
DRAINAGE_SH
9056
33.8
7103
64.6
784
DRAINAGE_DP
98
0.4
242
2.2
2469
URBAN_RUNOFF
1096
4.1
0
0.0
0
UPSTREAM
14016
52.3
3144
28.6
224
FROM_DW
1736
6.5
500
4.5
288
TOTAL IN
26798
100
10989
100
410

OUT
EVAPORATION
INFILTR_SH
TO DOWNSTREAM
TO_DW
TOTAL OUT

OUT
-861
-1448
-14016
-10181
-26505

OUT
3.2
5.5
52.9
38.4
100

OUT
0
0
-3144
-7230
-10374

OUT
0.0
0.0
30.3
69.7
100

0
0
224
710
391

PRECIP = neerslag op open water; DRAINAGE_SH = ondiepe grondwaterdrainage van neerslag en kwelwater;
DRAINAGE_DP = drainage van welwater; URBAN_RINOFF = oppervlakkige afstroming stedelijk gebied;
UPSTREAM = oppervlaktewater van stroomopwaarts gelegen LSW; FROM_DW = oppervlaktewater van
districtswater naar LSW; EVAPORATION = open water verdamping; INFILTR_SH = infiltratie van open water naar
grondwater; TO DOWNSTREAM = oppervlaktewater naar stroomafwaarts gelegen LSW; TO_DW =
oppervlaktewater van LSW naar districtswater.
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Fig. 5. Relatieve bijdragen van de verschillende balansenposten aan de totale waterbalans voor het jaar okt 2002sept 2003
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Fig. 6. Relatieve bijdragen van de verschillende balansposten aan de totale zoutbalans voor het jaar okt 2002- sept
2003.
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De belangrijkste bevindingen uit deze water- en zoutbalans analyse op LSW en nationaal
niveau zijn:
•

•

•

•

•

•
•

•
•

Ondiepe drainage draagt voor 34% aan de totale waterbalans en 65% aan de totale
zoutbalans voor heel Nederland. Ondiepe drainage water bestaat uit diffuse kwel (van
modellaag 2 naar 1) en neerslag.
Op landelijk niveau zijn de upstream en downstream zout- en water component aan
elkaar gelijk; deze hoeveelheden water en zout worden tussen de LSW’s uitgewisseld.
De werkelijke relatieve bijdrage van ondiepe drainage aan de totale zoutbalans op
landelijk niveau is daarmee groter dan de 65% weergegeven in tabel 1.
Neerslag op open water krijgt in Mozart geen zout mee (concentratie = 0). Dit betekent
dat het zout dat via ondiepe drainage het oppervlaktewater bereikt in zijn geheel aan
diffuse kwel zou moeten worden toegekend.
In het model bedraagt het gemiddelde zoutgehalte van de ondiepe drainage 784 mg/l.
Dit lijkt een veel te hoge concentratie gezien het feit dat deze drainage voor het grootste
deel uit neerslagoverschot bestaat (>95%) dat verdunnend werkt. De diffuse kwel zou
extreem zout moeten zijn om de berekende gemiddelde zoutconcentratie van ondiepe
drainage te kunnen verklaren.
Wellen dragen volgens de NHI-berekeningen voor slechts 2% bij aan de totale
zoutbelasting. Gezien de dominantie van wellen in diepe polders aan de zoutbelasting
(De Louw, 2013) wordt in werkelijkheid een groter aandeel van wellen aan de totale
zoutbelasting verwacht. Diepe polders zijn namelijk een belangrijke bron van zout voor
het regionale watersysteem in west-Nederland.
Ongeveer 5% van het zout wordt via het district aangevoerd dat zowel afkomstig kan
zijn van benedenstrooms gelegen LSW’s als ook vanuit de grote rivieren.
In het model wordt maar voor een klein deel van de polders water ingelaten voor
doorspoeling. Of dit in werkelijkheid het geval is, dient te worden gecontroleerd bij de
waterbeheerders.
Aan neerslag is geen zoutgehalte toegekend (concentratie = 0), dit is wel eenvoudig
mogelijk.
Urban runoff krijgt ook geen zoutbelasting mee.

Veel van bovenstaande bevindingen wijzen in de richting van een te grote bijdrage van
ondiepe drainage aan de zoutbelasting. In de volgende twee hoofdstukken wordt hier dieper
op ingegaan en wordt een verklaring gegeven.
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3 Zoutbelasting door zoute kwel

Fig.7. Zoutvracht uit zoute kwel per model-cel (links), per LSW (rechts).

Fig. 8. Total zoutvracht per LSW (links) en % bijdrage via ondiepe drainage (rechts). Diffuse kwel bereikt via
ondiepe drainage het oppervlaktewater.

•

viii

De diffuse kwel en wellen zijn de belangrijkste interne verziltingsbronnen in NHI (en in
werkelijkheid). Echter, de berekende totale zoutvracht (over het jaar okt 2002- sept
2003) door ondiepe drainage (opvang van de diffuse kwel) is vele malen groter dan de
berekende zoutbelasting door diffuse kwel (vergelijk figuur 7 met figuur 8). In getallen:
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de totale zoutvracht (voor heel Nederland, over het jaar okt 2002- sept 2003) door
diffuse kwel (in totaal 898 miljoen kg Cl per jaar) is slechts 13% is van de zoutvracht dat
via ondiepe drainage de LSWs bereikt (7102 miljoen kg/jaar). Gezien het feit dat diffuse
kwel de enige zoutbron in de Mozart-LSW term ondiepe drainage is, zou de zoutvracht
door diffuse kwel gelijk moeten zijn aan die van ondiepe drainage.
•

Een vergelijking van Fig. 7 met Fig. 8 laat zien dat ook voor permanente infiltratie
gebieden in laag-Nederland (de witte gebieden uit Fig. 7) er een significante
zoutbelasting via ondiepe drainage wordt berekend. Gezien het feit dat diffuse kwel de
enige zoutbron in de Mozart-LSW term ondiepe drainage is, zou dit niet mogen kunnen.

•

Beide bevindingen laten zien dat de totale zoutbelasting via ondiepe drainage voor
slechts een klein deel door diffuse kwel wordt verklaard terwijl deze aan elkaar gelijk
zouden moeten zijn. Dit leidt tot de conclusie dat er een interne zoutbron binnen
ondiepe drainage zit die er niet thuis hoort.

•

Deze dominante interne zoutbron blijkt te worden veroorzaakt door de initiële conditie
van TRANSOL. De initiële conditie binnen TRANSOL bevat waarschijnlijk teveel zout en
reageert mogelijk te traag zodat jaren te lang het zout uitspoelt naar het
oppervlaktewater voordat het in evenwicht komt met de werkelijke systeembelasting.
Het ondiepe kwelsysteem is op jaarbasis qua zoutbelasting redelijk in evenwicht, dat wil
zeggen, er stroomt ongeveer evenveel zout de deklaag in als er uitstroomt richting het
oppervlaktewater. Op jaarbasis zou de zoutbelasting door diffuse kwel gelijk moeten zijn
aan de zoutbelasting naar het oppervlaktewater vanuit de ondiepe drainage. Echter, de
analyse laat zien dat dit op dit moment binnen NHI bij lange na niet klopt.
TRANSOL is in de begintijd (2009) van NHI als module gekoppeld zonder verificatie en
validatie. Het gekoppelde NHI-systeem voor zouttransport is nu gebruikt zonder dat er
ooit aandacht is geweest voor het gedrag van zout binnen NHI. De huidige analyse
geeft voor het eerst inzicht in de werking van de componenten en data in deze niet
geteste modellentrein.

•

De analyse van de temporele zoutconcentraties van LSW’s wijst in dezelfde richting van
een te grote initiële zoutconcentraties in TRANSOL (zie volgende hoofdstuk).
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4 Dynamiek zoutconcentratie polderwater
In onderstaand figuren is voor enkele willekeurige LSW’s de temporele variatie van de Clconcentratie (per decade) van het oppervlaktewater weergegeven voor een periode van 10
jaar (1996-2006).

Fig. 9. Berekend Cl-gehalte van het oppervlaktewater (mg/l) voor LSW 80219 (Schermer) periode 1996-2006.
Getallen geven decaden aan vanaf 1996.

Fig. 10. Berekend Cl-gehalte van het oppervlaktewater (mg/l) voor LSW 80143 periode 1996-2006. Getallen geven
decaden aan vanaf 1996.

x
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Fig. 11. Berekend Cl-gehalte van het oppervlaktewater (mg/l) voor 80136 (Wieringermeer) periode 1996-2006.
Getallen geven decaden aan vanaf 1996.

Fig. 12. Berekend Cl-gehalte van het oppervlaktewater (mg/l) voor LSW 250071 (Schouwen)) periode 1996-2006.
Getallen geven decaden aan vanaf 1996.

•

De bovenstaande figuren laten een significante dalende trend in zoutgehaltes van het
oppervlaktewater zien. Deze dalende trend is niet te verklaren door een daling van de
zoutbelasting (die blijft namelijk nagenoeg constant in de tijd) of door een stijgende
trend in neerslagoverschot (verdunning). Deze dalende trend moet worden
toegeschreven aan de opgelegde initiële condities waardoor het systeem nog niet in
evenwicht is, zoals beschreven in de vorige paragraaf.

•

Een analyse met van tijd-chloride verloop op verschillende plaatsen in Nederland met
behulp vaniMOD (zie onderstaande figuur 13) laat voor bijna alle gebieden in zout
Nederland een gelijke dalende trend in zoutgehaltes zien voor de gehele
simulatieperiode van 30 jaar. Dit betekent dat de te hoge initiële concentraties zelfs na
een periode van 30 jaar waarschijnlijk nog steeds doorwerken.

•

Zoutconcentraties van shallow-drainage laten een vergelijkbare dalende trend zien wat
aangeeft dat dit zeer waarschijnlijk de bron is van de waargenomen dalende trend in het
oppervlaktewater.
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Fig. 13. Cl-concentratie van het oppervlaktewater (in mg/l)voor enkele willekeurige LSWs voor een periode van 30
jaar (1966-1995). De resultaten laten voor deze 30-jarige periode een continue dalende trend zien in Clconcentratie.

xii
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5 Detailanalyse voor enkele diepe polders.
Als detailanalyse is gekeken naar de zoutbalansposten en naar andere elementen die
mogelijk invloed kunnen hebben op de zoutbalans in de volgende drie polders:
•
Schermer boezem noord;
•
Polder Mijdrecht;
•
Noordplas.
Hieronder staan de belangrijkste bevindingen samengevat.
5.1

Polderpeilen
•

De peilen van de LSW ‘s (in Mozart) wijken vaak duidelijk af van de peilen die in de
ARCGIS shape-file met LSW’s zijn vermeld. Onderstaande figuur geeft voor de
Schermer links de gehanteerde peilen in NHI en rechts de peilen uit de ARCGIS shapefile en afwijkingen zijn duidelijk zichtbaar.

Fig. 14. NHI-polderpeil in Mozart (links) en volgens Arcgis-bestand LSW (rechts).

•

Voor Polder Mijdrecht (Fig. 15) geldt dat de polderpeilen in NHI (Mozart) sterk afwijken
van de werkelijke peilen die al tientallen jaren door het waterschap worden
gehandhaafd. Opvallend zijn vooral de afwijkingen bij Vinkeveen (LSW 20047) en in het
zuidwesten (LSW 20049). Ook de peilvakken komen niet overeen.

•

Er zijn verschillen gevonden tussen gehanteerde NHI(Mozart)-peilen en (1) ArcGisbestand LSW en (2) peilen volgens het waterschap. Het wordt aanbevolen om nog eens
beter naar gehanteerde en berekende polderpeilen te kijken en dit eventueel te
verbeteren.

•

Algemene issues m.b.t. de lsw-indeling zijn: gaten in de kaart met lsw-resultaten en
lsw’s die uit meerdere stukken bestaan. Aanbevolen wordt om de lsw-indeling nader te
beschouwen.

•

De impact van deze verschillen op de integrale resultaten van NHI is klein, omdat deze
peilen niet worden gehanteerd in de grondwatermodellen. Daar worden de goede peilen
gehanteerd. Alleen de veranderingen van de peilen over een tijdstap (decade) waarmee
in MOZART wordt gerekend worden doorgegeven aan het grondwatermodel. In dit
opzicht is NHI
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•

significant anders dan regionale grondwatermodellen. Aanbevolen wordt ook om de
impact van dit terugkoppelingsmechanisme van oppervlaktewaterstanden op de
grondwaterdynamiek in hoge zandgronden te analyseren.

•

De zoutbalans sluit niet altijd. Bijvoorbeeld voor Groot Mijdrecht (lsw 20044) sluit de
waterbalans wel, maar de zoutbalans niet.

•

Er zijn echter ook enkele lsw’s met waterbalansfouten (bv. lsw 131237).

Fig. 15 Polderpeilen voor Polder Mijdrecht volgens NHI (LSW peilen) en volgens het waterschap (WS peilen)

5.2

Dynamiek van het zoutgehalte van het oppervlaktewater
Schermer
•

De berekende chlorideconcentratie van LSW 80219 (Schermer) varieert sterk over het
jaar (zie onderstaande figuur), en is hoog in de winter en laag in de zomer. Dit is contraintuïtief want de verwachting is eerder een hogere concentratie in de zomer dan in de
winter.

•

Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat er in het model veel zoet water gedurende
de zomer wordt ingelaten. In de winter bestaat het water voornamelijk uit zout
drainagewater (diffuse kwel).

xiv
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Fig. 16. Cl-concentratie (mg/l) van oppervlaktewater (links) en drainagewater (rechts) voor LSW 80219 (Schermer)

Fig. 17. Links: Cl-concentratie (mg/l) van drainagewater, inlaatwater (from DW) en uitgemalen water (To DW) en
rechts: de hoeveelheden (m3/d), voor LSW 80219 (Schermer)

•

Fig. 16 (rechts) laat zien dat het zoutgehalte van het drainagewater heel hoog is in de
winter en nul in de zomer. Fig. 17 (rechts) laat zien dat er voor een groot deel van het
jaar (zomerhalfjaar) geen ondiepe drainage plaatsvindt. Dit verklaart de contra-intuïtieve
dynamiek van hoog in winter en laag in de zomer en het wordt betwijfeld of dit voor
deze polder correct is.

•

In Fig. 17 valt verder op dat het ingelaten water (from DW) slechts marginaal minder
zout is dan het kort daarvoor uitgelaten water (to DW). Kennelijk wordt deels hetzelfde
water weer ingelaten. Afvoerpunt = aanvoerpunt, en dus aanvoerwater = afvoerwater,
en dus uitgemalen zout water wordt de volgende tijdstap weer ingelaten. Daarnaast is
de vraag of er in werkelijkheid wel water wordt ingelaten met chloridegehaltes van 800
mg/l en meer ten behoeve van beregening.
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Fig. 18. Cl-concentratie (mg/l) van het inlaat water, en de zoutvrachten (kg-Cl /d) van het drainage water en het
ingelaten water voor LSW 80219 (Schermer).

•

Als we kijken naar de chloridegehaltes van het ingelaten water voor de landbouw,
blijken deze nog hoger te zijn dan de gehaltes ingelaten water, en zelfs iets hoger dan
de gehaltes van het LSW water. Zeer opmerkelijk, en zeer onwaarschijnlijk dat de
landbouw hier water gebruikt met een gehalte van meer dan 1000 mg/l.

Fig. 19. Links: Zoutgehalte (mg/l Cl)van het inlaat water, ondiepe drainage en het beregeningswater, rechts:
Zoutgehalte (mg/l Cl)van het oppervlaktewater in LSW

•

xvi

Figuur 19 laat zien dat het de Cl-concentraties van het beregeningswater (Alloc-Agric,
links) soms iets hoger zijn dan in het LSW-water (rechts), bijvoorbeeld op 19-07-1976.
Het zijn kleine verschillen maar naar verwachting zouden ze aan elkaar gelijk moeten
zijn. Dit moet nader worden uitgezocht.
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Fig. 20. Links: Zoutgehalte (mg/l Cl) van het beregeningswater, rechts: de hoeveelheid beregeningswater(m3/d)

•

Figuren 19 en 20 laten zien dat de Cl-concentratie van het beregeningswater in de
zomer tussen 400 en 1100 mg/l is. Aanbevolen wordt om bij de regionale
waterbeheerders na te gaan of het water met deze hoge Cl-concentraties gebruikt wordt
voor beregening.

Integrale analyse Zout

xvii

15 november 2013, concept

Mijdrecht:
•

De onderstaande figuren laten voor 2 droge jaren (1976 en 1995-1996) en het natte jaar
1998 de hoeveelheid diepe drainage (wellen) shallow drainage (diffuse kwel + neerslag)
en neerslag op het oppervlaktewater zien. Hieruit blijkt de grote en constante bijdrage
van de wellen gedurende het jaar en tussen de jaren. Volgens studies van Polder
Mijdrecht dragen wellen voor ongeveer 90% bij aan de zoutbelasting van de polder
terwijl Fig. 6 laat zien dat in NHI ongeveer 60% door wellen wordt bijgedragen. Echter,
zoals eerder opgemerkt is vermoedelijk de bijdrage van ondiepe drainage (zoutbron
vanuit initiële verdeling TRANSOL) enorm overschat door de te hoge opgelegde initiële
concentraties.

Fig. 21. Voor 3 jaren de temporele variatie van de hoeveelheid ondiepe drainage (diffuse kwel + neerslag), wellen
en neerslag open water (m3/d).
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Fig. 22. Temporele variatie van de zoutconcentratie(mg/l Cl) van het polderwater (links) en de en de hoeveelheid
(m3/d) ondiepe en diepe drainage (rechts) LSW20044

•

Fig. 22 laat zien dat het zoutgehalte gemiddeld genomen redelijk overeenkomt met de
gemeten waarde maar sterker varieert dan in werkelijkheid.

Fig. 23. Temporele variatie van de zoutconcentratie (mg/l) van ondiepe drainage, diepe drainage, ingelaten water
en uitgemalen water (links) en hoeveelheid (m3/d) ondiepe drainage, diepe drainage, ingelaten water en
uitgemalen water (rechts) LSW20044

•

Fig. 23 laat zien dat het zoutgehalte van ondiepe drainage (diffuse kwel + neerslag)
lager is dan dat van de wellen (diepe drainage). En dat is wat wordt verwacht.

•

Fig. 23 laat ook zien dat er water met hoge concentraties wordt ingelaten, namelijk Cl >
800 mg/l. Dit is tegen de verwachting in en zal moeten worden nagevraagd bij het
waterschap. Hetzelfde geldt voor de hoge zoutgehaltes van het beregeningswater (Fig.
22).
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Fig. 24. Zoutgehalte (mg/l Cl) van het beregeningswater en water gebruikt voor doorspoeling (links) en
bijbehorende hoeveelheden (rechts) voor LSW20044

Noordplas

Fig. 25. Zoutgehalte (mg/l Cl) van het polderwater (links) en de hoeveelheid ondiepe en diepe drainage (rechts)
voor LSW160029 (Noordplas)

•

xx

Figuur 25 laat een logische dynamiek van het chloride in het oppervlaktewater zien,
hoog in de zomer en laag in de winter. Echter, in werkelijkheid is de dynamiek veel
meer gerelateerd aan de korte termijn variatie in natte en droge perioden (bijmenging
van neerslag). De berekende minimale en maximale Cl-concentraties komen overeen
met de gemeten minimale en maximale metingen.
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Fig. 26 Links: Zoutgehalte (mg/l Cl) van het ondiepe drainage water (diffuse kwel + neerslag), wellen (diepe
drainage) en uitmaalwater polderwater, en rechts voor LSW160029 (Noordplas)

•

Figuur 26 laat redelijk logische zoutconcentraties zien. Echter volgens een
gedetailleerde analyse van zoute kwel in Polder de Noordplas (De Louw, 2013) zouden
de wellen een nog hogere concentratie moeten hebben (gemiddeld 1100 mg/l) en
diffuse kwel een lagere concentratie (100-200 mg/l) dan in NHI is ingevoerd. Dit toont
aan dat de gebruikte Cl-concentraties (zie Fig. 2) voor diffuse kwel en zoute wellen voor
deze polder niet conform de werkelijkheid zijn (zie ook Hoofdstuk 6). Aanbevolen wordt
om de 3D-verdeling van zoutconcentraties van het grondwater te verbeteren.

•

De zoutvrachten (Figuur 27) laten zien dat wellen in de Noordplas veel bijdragen aan de
zoutbelasting. De zoutvracht vanuit ondiepe drainage volgt de hoeveelheid uitgemalen
polderwater en dat is redelijke conform de werkelijkheid, namelijk, het meeste zout
wordt in natte tijden uitgemalen wanneer zoutgehaltes het laagst zijn.

Fig. 27 Links: zoutvrachten (kg-Cl /d) en rechts hoeveelheden (m3/d) voor LSW160029 (Noordplas)
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6 Analyse impact foute zoutconcentratie onder deklaag
De Cl-concentratie aan de onderkant van deklaag wordt representatief verondersteld voor de
Cl-concentratie van het diffuse kwelwater. In Fig. 2 staat de Cl-concentratie aan de onderkant
van de deklaag weergegeven die gebruikt is voor de berekening van de zoutbelasting door
kwel.
De Cl-concentratie aan de onderkant van de deklaag blijkt een zeer belangrijke en gevoelige
parameters voor de bepaling van de zoutbelasting.
•
Ten eerste, elke relatieve afwijking van de toegepaste Cl-concentratie van het
kwelwater vergeleken met de werkelijke Cl-concentratie van het kwelwater leidt tot een
even gelijke relatieve fout in de berekening van de zoutbelasting (namelijk zoutbelasting
= kwelflux * Cl).
•
Ten tweede, zoute kwel is verreweg de belangrijkste zoutbron in laag-Nederland (en in
het NHI-instrumentarium). In gebieden met zoute kwel leiden fouten in de bepaling van
de zoutbelasting in NHI direct tot fouten in de zoutconcentraties van het
oppervlaktewater.
Het onderstaande eenvoudige rekenvoorbeeld toont de gevoeligheid van de zoutconcentratie
van kwel aan bij de bepaling van de zoutconcentratie van het oppervlaktewater. Voor het
gemak is de hoeveelheid inlaatwater verwaarloosd. Met een bijdrage van 20% kwel aan de
waterbalans en een zoutconcentratie van het kwelwater van 1000 mg/l, wordt een Clconcentratie van het oppervlaktewater (kwel + neerslagoverschot) gevonden van 208 mg/l.
Een 2x zo lage of 2x zo hoge Cl-concentratie van het zoute kwelwater leidt tot een Clconcentratie van het oppervlaktewater van respectievelijk 108 en 408 mg/l (bijna 2x zo laag
en 2x zo hoog). Een foutieve schatting in de Cl-concentratie van het kwelwater met een factor
2 of meer is zeer goed denkbaar (zie onder).
Tabel 2. Rekenvoorbeeld: het effect van Cl-concentratie van kwelwater op de Cl-concentratie van het
oppervlaktewater (= kwel + neerslag)

Relatieve bijdrage aan waterbalans

Cl-concentratie

Kwel
%
20
20
20

neerslagoverschot
%
80
80
80

kwel
mg/l
500
1000
2000

neerslag
mg/l
10
10
10

kwel +
neerslagoverschot
mg/l
108
208
408

5
5
5

95
95
95

500
1000
2000

10
10
10

34.5
59.5
109.5

Voor NHI 3.0 is een eerste verbeterslag doorgevoerd voor de Cl-concentraties aan de
onderkant van de deklaag. De Cl-concentratie is aangepast op basis van resultaten van meer
gedetailleerde regionale modellen zoals Zeeland (Van Baaren et al, 2012, concept), ZuidHolland (Oude Essink et al., 2008), Flevoland (Oude Essink et al., 2008) en noordwest
Friesland (Faneca et al., 2012), zie Hoogewoud et. al., 2012.
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Uit veel verziltingstudies blijkt dat we de Cl-concentratie van het grondwater nog niet goed in
de vingers hebben door de grote ruimtelijke verschillen als gevolg van de paleo-geografische
ontwikkeling van de Nederlandse delta en inpolderingen (Post, 2002; De Louw, 2013,
Delsman et al., 2014). Daarnaast is het zoutgehalte van het grondwater nog niet in evenwicht
met de randvoorwaarden die aan het grondwatersysteem zijn opgelegd (zoals het
droogmaken / inpolderen van grote meren). De beschikbare gegevens van het zoutgehalte
van het grondwater (Dino-Loket) ontlenen zich door het geringe aantal metingen in
vergelijking tot de werkelijke variatie in de diepte en ruimte niet voor een straight forward 3Dinterpolatie. Grote verschillen tussen de toegepaste en werkelijke Cl-concentratie zijn
bijvoorbeeld aangewezen voor Noord-Holland die over het algemeen veel te zout wordt
weergegeven.
Voor een belangrijke verbetering van de bijdrage van kwel aan de zoutbelasting van het
oppervlaktewater dient dus, in gebieden waar dat relevant is, de Cl-concentratie van het
grondwater sterk te worden verbeterd.
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7 Het belang van dichtheidsvariatie op berekende kwel
Dichtheid kan een significante invloed op grondwaterstroming uitoefenen door de opwaartse
kracht die ontstaat door het dichtheidsverschil tussen zout en zoet grondwater.
De huidige versie van NHI bevat nog geen dichtheidsstroming, in het NHI wordt dan ook geen
rekening gehouden met dichtheidseffecten. Het ligt in de planning om een koppeling met
dichtheid in een toekomstige versie van het NHI mee te nemen. Hieronder wordt modelmatig
aangetoond wat voor effect het negeren van dichtheidsverschillen heeft op de kwel en
infiltratieflux voor heel Nederland en ingezoomd voor bepaalde regio’s. Daarvoor is een
aparte NHI zoet-zout model voor het grondwaterdeel operationeel gemaakt waarbij wel
rekening is gehouden met dichtheidsverschillen.
Dit model is gebaseerd op de code MOCDENS3D zonder koppeling met
oppervlaktewatermodules (Mozart en DM) waarbij alleen het deel van Nederland wordt
gemodelleerd waar dichtheid gedreven grondwaterstroming een rol speelt. Er wordt
overigens gerekend met even grote modelcellen als NHI 3.01, maar met 31 modellagen, om
de zoet-zout verdeling gedifferentieerd na te bootsen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de
bestaande, best mogelijke interpretatie van zoutverdeling in de ondergrond, die echter zoals
bekend onvolkomenheden bevat.

Fig. 28. Het absolute verschil in kwel/infiltratieflux tussen een grondwatermodel met en zonder dichtheidseffecten.
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Fig. 29. Het relatieve verschil in kwel/infiltratieflux (in %) tussen een grondwatermodel met en zonder
dichtheidseffecten.

Fig. 30. Zones waarvoor het type verticale flux (kwel of infiltratie) gelijk of niet gelijk is voor NHI en
NHIMOCDENS3D (resp. zonder en met dichtheidseffecten).
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Figuren 28 tot en met 30 laten zien dat het meenemen van dichtheidsverschillen in de
berekening een permanent verschil geeft in de berekende kwel en infiltratie. De verschillen
zijn het grootst in de gebieden waarin de hoogste Cl-concentraties en variaties optreden. De
veranderingen van kwel en wegzijging zijn in sommige gebieden in de orde van 50% (figuur
29) en mogen daar dan ook niet verwaarloosd worden als de focus ligt op kwel en infiltratie.
Uiteraard zullen er ook effecten zijn voor de grondwaterstroming in de diepere pakketten,
echter, deze resultaten zijn niet geanalyseerd. Zeer waarschijnlijk zullen de effecten voor de
diepere pakketten voor een groter gebied gelden omdat het gebied waar zout in de (diepere)
ondergrond is verspreid groter is.
Figuur 31 laat zien dat zonder dichtheidseffecten mee te nemen, een verschil in berekende
stijghoogte kan optreden oplopend tot 0.75 m. Echter, voor de meeste gebieden in laagNederland liggen de verschillen tussen 0.10 en 0.25 cm. Er dient te worden opgemerkt dat de
getoonde berekende verschillen zijn bepaald voor de modellaag aan de onderkant van de
deklaag en dat de verschillen toenemen met de diepte naarmate het grondwater zouter is en
dieper ligt.

Fig. 31. Verschil in stijghoogte als gevolg van het niet meenemen van dichtheidseffecten in de modelberekening.
Het negeren van dichtheidseffecten leidt tot een onderschatting van de stijghoogtes.

Naast het effect dat dichtheidsstroming heeft op de grondwaterstroming is
dichtheidsafhankelijk rekenen met transport van zout van belang voor:
• Lange termijn scenario’s (autonoom, klimaat, zee) hebben significant effect op
zoutverdeling en daarmee op zoutverdeling;
• Zoetwatervoorraden in kaart brengen in relatie met GW-systeem;
• Zoutbelasting is in gebieden met een dunne deklaag zeer lastig te bepalen
volgens het toegepaste principe Cl-concentratie onderkant deklaag * kwelflux.
xxvi
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Voor deze berekeningen is een verbetering van de 3D-verdeling van het zoutgehalte van het
grondwater essentieel (zie vorige paragraaf).
Er wordt aanbevolen om in een volgende versie van NHI dichtheidsstroming en transport van
zout mee te nemen in de berekening van de kwel en deze toe te passen in het NHI.
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Deel 2: Verbeteren van de chloride berekeningen in NHI.
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8 Inleiding

Naar aanleiding van de bevindingen van de integrale analyse zout die zijn samengevat in
Deel 1 van deze rapportage en bespreking daarvan met de wetenschappelijke
klankbordgroep NHI, zijn er t.b.v. de simulatie van chloride verbeteringen, aanpassingen en
testen uitgevoerd met de ontwikkelversie van NHI. Deze aanpassingen zijn niet doorgevoerd
in de nieuwe release (NHI 3.02, 1 oktober 2014), maar worden in dit deel van de rapportage
(Deel 2) besproken en geanalyseerd. Het betreft:
•
Verbetering chlorideconcentratie onderkant deklaag N-Holland
•
NHI berekeningen zonder TRANSOL
•
Testen TRANSOL-standalone

9 Verbetering chlorideconcentratie onderkant deklaag NoordHolland en Noord-Friesland

Aangezien de chlorideconcentratie aan de onderkant van de deklaag te zout was in
vergelijking met metingen in de kop van Noord Holland en in Noord Friesland, is in de
ontwikkelversie van NHI een verbetering doorgevoerd volgens de volgende twee procedures:
•
Voor Noord Friesland, is de chlorideconcentratie van het regionale model Friesland ()
gebruikt. Uit de 3D chlorideconcentratie veld van het regionale model, zijn de
concentraties voor de onderkant van de deklaag afgeleid. Deze concentraties zijn
geïntegreerd in het databestand in NHI.
•
Voor de Kop van Noord Holland, zijn verschillende type metingen gebruikt (laboratorium
chloride analyses, boorgatmetingen en VES metingen), om een nieuw 3D veld te maken
voor de chlorideconcentratie. Daarvoor is zowel horizontaal als verticaal geïnterpoleerd
en zijn voor de Kop van Noord Holland nieuwe data afgeleid en geïntegreerd in het
databestand in NHI.
De volgende grafieken laten de verbetering zien voor de twee regio’s. Fig. 32 laat de
vergelijking zien tussen de Cl-concentraties uit de metingen (laboratorium chloride analyses)
en uit het Friesland-model. Fig. 33 laat de vergelijking zien tussen de Cl-concentraties uit de
metingen en uit het nieuwe geïnterpoleerde chlorideconcentratie veld voor de Kop van Noord
Holland. De figuren laten duidelijk voor beide regio’s een sterke verbetering zien. Figuur 34
toont het resultaat van de verbeterde chlorideconcentratie aan de onderkant van de
deklaagNHI.
Er dient te worden opgemerkt dat de 3D-verdeling van het zoutgehalte van het grondwater
nog niet optimaal is en dat aanpassingen in de toekomst nodig blijven zodra nieuwe
informatie beschikbaar komt. Speciale aandacht hiervoor verdienen de zoet-zout karteringen
met behulp van Airborne EM (AEM) die in het kustgebied recentelijk zijn en in de nabije
toekomst
worden
uitgevoerd
en
de
3D-dichtheidsafhankelijke
grondwater
zouttransportmodellen. Deze modellen kennen veelal een betere interpretatie en interpolatie
van de beschikbare metingen (inclusief AEM-metingen) omdat ze rekening houden met
(regionale) watersysteemprocessen (bijvoorbeeld kwel en infiltratie) en vaak, wanneer goed
uitgevoerd, de relevante historische ontwikkelingen meenemen. Het Cliwat-project dat in N-
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Friesland is uitgevoerd, is een mooi voorbeeld van de sterke combinatie van AEM-metingen
en een 3D-dichtheidsafhankelijk grondwatermodel (Faneca Sànchez, e.a., 2012).

Figuur 32 Vergelijking tussen Cl-concentraties uit metingen en uit model voor Friesland. Bovenste grafiek laat de
verschillen zien voor de nieuwe versie en de onderste grafiek de verschillen voor de oude versie.
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Figuur 33 Vergelijking tussen Cl-concentraties uit metingen en uit geïnterpoleerde veld voor de Kop van Noord
Holland. Bovenste grafiek laat de verschillen zien voor de nieuwe versie en de onderste grafiek de verschillen voor de
oude versie.
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Figuur 34 Nieuwe versie van de Cl-concentratie onderkant deklaag

10 Modelrun zonder TRANSOL

Er is een analyse uitgevoerd met NHI 3.01 zonder gebruik van TRANSOL. Daarbij is
gerekend met de verbeterde chlorideconcentratie onderkant deklaag voor Noord-Holland en
Noord-Friesland voor de periode 2002-2003. Het weglaten van TRANSOL heeft tot gevolg
dat er geen zout wordt geborgen in de deklaag maar dat de volledige zoutvracht uit de
ondergrond direct tot afvoer komt via ondiepe drainage. De concentratie van het ondiepe
drainage water (Clds) wordt voor ieder stressperiode als volgt berekend:
Clds = (Clod * kwel + Clp * P) / (kwel + P)
Waarbij Clod de Cl-concentratie aan de onderkant van de deklaag is, Clp de Cl-concentratie
van het neerslagwater (P).
De dynamiek van de Cl-concentratie van het ondiepe drainagewater wordt bepaald door
verdunning met de neerslag die in de desbetreffende stressperiode valt. Zonder neerslag is
de concentratie van de ondiepe drainage gelijk aan Clod en met neerslag is de concentratie
afhankelijk van de hoeveelheid neerslag. NB: de zoutconcentratie van de zoute kwel is
constant in de tijd en de kwelflux is veel minder dynamisch in de tijd dan het
neerslagoverschot.
In tabel 3 staan de water- en zoutbalansen op LSW-niveau (oppervlaktewater) weergegeven
voor de oude run (besproken in hoofdstuk 1-8) en de run zonder TRANSOL. De tabel laat
zien dat de run zonder TRANSOL ruim 2 keer zo weinig Cl belasting berekend. Dit is ook te
zien in Fig. 35. De zoutbelasting met de nieuwe run laat een realistischer beeld zien van de
zoutbelasting, dat in overeenstemming is met de kwelgebieden en zoutconcentraties van het
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kwelwater. Onder andere de diepere polders komen veel explicieter naar voren als gebieden
met een hoge zoutbelasting (zie ook Fig. 36).
Via diffuse kwel komt er 2560 miljoen kg Cl het gebied in en de berekende hoeveelheid zout
dat via ondiepe drainage het oppervlaktewater bereikt is hiermee in overeenstemming.
Daarnaast neemt de relatieve bijdrage van wellen in de diepe polders significant toe zoals
zou mogen verwacht (Fig. 37 en Tabel 3).
In Fig. 35 valt ook op dat er ook een zoutbelasting in de hoger gelegen zandgebieden wordt
berekend. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat in deze nieuwe run een Cl-concentratie van
20 mg/l is toegekend aan de neerslag in METASWAP.
Tabel 3.De totale water- en zoutbalans voor de Mozart – LSWs voor heel Nederland voor het jaar okt 2002- sept
2003 voor zowel de oude run als voor de run onder TRANSOL. Het betreft een water- en zoutbalans voor
open water.

PRECIP
DRAINAGE_SH
DRAINAGE_DP
URBAN_RUNOFF
UPSTREAM
FROM_DW
TOTAL IN

Oude Run
Oude Run
Oude Run
Zonder TRANSOL Zonder TRANSOL Zonder TRANSOL
Zout
Zout
Zoutgehalte Zout
Zout
Zoutgehalte
miljoen kg Cl rel. bijdrage (%) gem (mg/l) miljoen kg Cl
rel. bijdrage (%) gem (mg/l)
IN
IN
IN
IN
IN
IN
0
0.0
0
0
0.0
0
7103
64.6
784
3434
58.0
379
242
2.2
2458
240
4.1
2442
0
0.0
0
0
0.0
0
3144
28.6
224
1931
32.6
138
500
4.5
288
316
5.3
182
10989
100.0
410
5921
100.0
221
OUT

EVAPORATION
INFILR_SH
TO DOWNSTREAM
TO_DW
TOTAL OUT
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OUT
0
0
-3144
-7230
-10374

OUT
0.0
0.0
30.3
69.7
100.0

OUT
0
0
224
710
391

OUT
0
0
-1931
-3605
-5535

OUT
0.0
0.0
34.9
65.1
100.0

0
0
138
354
209
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Fig. 35 Totale zoutvracht per LSW in kg/ha/jaar: links oude run en rechts run zonder TRANSOL met nieuwe
zoutverdeling Noord-Holland en Noord-Friesland.

Fig. 36 Bijdrage ondiepe drainage (= diffuse kwel) aan totale zoutbelasting (%): links oude run en rechts run zonder
TRANSOL en nieuwe zoutverdeling Noord-Holland en Noord-Friesland.
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Fig. 37 Bijdrage wellen aan totale zoutbelasting (%): links oude run en rechts run zonder TRANSOL en nieuwe
zoutverdeling Noord-Holland en Noord-Friesland.
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Voor de berekening zonder TRANSOL is de dynamiek van de Cl-concentratie in beeld
gebracht voor dezelfde polders als in Hoofdstuk 4 en 5 is gedaan. In figuren 38 t/m 43 staan
de resultaten van zowel de oude als nieuwe berekening weergegeven. Let op: de nieuwe
berekening omvat slechts een periode van 2 jaar.
Over het algemeen laten de grafieken van de nieuwe run een realistischer beeld zien voor
zowel de absolute Cl-concentraties als de dynamiek door het jaar heen. Voor de Schermer
(Fig. 38) liet de oude run zelfs hogere Cl-concentraties zien in de winter dan in de zomer
terwijl in de winter juist lage concentraties worden verwacht door verdunning van neerslag.
De nieuwe run voldoet wel aan de verwachting van hogere concentraties in de zomer en
lagere concentraties in de winter.
Er dient te worden opgemerkt dat de berekeningen nog niet met metingen zijn vergeleken en
dat dit gedetailleerd en in samenwerking met de waterbeheerders in een latere fase dient te
gebeuren. Voor Polder de Noordplas zijn metingen van het Cl-gehalte toegevoegd (Fig. 44)
waardoor een kwalitatieve vergelijking kan worden gemaakt. De metingen laten zien dat de
Cl-concentratie reageert op individuele buien en dat dit enigszins ook door de nieuwe model
run wordt opgepakt.

Fig.38 . Berekend Cl-gehalte van het oppervlaktewater (mg/l) voor LSW 80219 (Schermer).
Boven: oude run periode 1996-2006. Getallen geven decaden aan vanaf 1996.
Onder: nieuwe run zonder TRANSOL. Getallen geven decaden aan vanaf 2002
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Fig. 39. Berekend Cl-gehalte van het oppervlaktewater (mg/l) voor LSW 80143. West-Friesland.
Boven: oude run periode 1996-2006. Getallen geven decaden aan vanaf 1996.
Onder: nieuwe run zonder TRANSOL. Getallen geven decaden aan vanaf 2002

Fig. 40. Berekend Cl-gehalte van het oppervlaktewater (mg/l) voor 80136 (Wieringermeer).
Boven: oude run periode 1996-2006. Getallen geven decaden aan vanaf 1996.
Onder: nieuwe run zonder TRANSOL. Getallen geven decaden aan vanaf 2002
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Fig. 41. Berekend Cl-gehalte van het oppervlaktewater (mg/l) voor LSW 250071 (Schouwen).
Boven: oude run periode 1996-2006. Getallen geven decaden aan vanaf 1996.
Onder: nieuwe run zonder TRANSOL. Getallen geven decaden aan vanaf 2002

Fig. 42. Berekend Cl-gehalte van het oppervlaktewater (mg/l) voor LSW 20044 (Mijdrecht).
Boven: oude run periode 1996-2006.
Onder: nieuwe run zonder TRANSOL. Getallen geven decaden aan vanaf 2002
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Fig. 43. Berekend Cl-gehalte van het oppervlaktewater (mg/l) voor LSW 160029 (Noordplas).
Boven: oude run periode 1996-2006
Onder: nieuwe run zonder TRANSOL. Getallen geven decaden aan vanaf 2002

Fig. 44. Metingen van de polderwaterafvoer, het Cl-gehalte van het afgevoerde polderwater en de zoutvracht uit de
polder op basis van debietsproportionele monstername (uit De Louw, 2013).
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11 TestenTRANSOL-standalone

11.1.1

Inleiding
Zoals in Deel 1 besproken is het gekoppelde NHI-systeem voor zouttransport met TRANSOL
(zoals gebruikt in NHI versie 2.1 t/m 3.01) niet geverifieerd en gevalideerd waardoor de foute
initiële condities niet eerder zijn opgemerkt. Dit leidde in NHI 3.01 tot een ruim 2 keer zo hoge
zoutbelasting als uit de diffuse kwel zou mogen verwacht. Alvorens de koppeling van
TRANSOL aan NHI te optimaliseren, is er voor gekozen om eerst testen uit te voeren voor
TRANSOL-standalone.
De simulatie van stoftransport in TRANSOL (Kroes en Rijtema, 1996) is gebaseerd op een
mengvatenmethode waarbij analytische integraties over de tijdstap worden uitgevoerd.
Hierdoor wordt de berekening ‘impliciet’ gehouden. Er is geen speciale voorziening voor het
introduceren van dispersie, behalve in de vorm van numerieke dispersie, via de keuze van de
compartimentdikte. TRANSOL is een eendimensionaal kolommodel, kort aangeduid als een
puntmodel. Om de simulatie betrekking te laten hebben op een gridcel moet er rekening
worden gehouden met de manier waarop het drainage- en infiltratieproces in ruimtelijke zin
verloopt via stroombanen. De daarvoor gebruikt rekenmodule DIVDRA (“DIVide DRAinage”)
voert een opschaling uit van puntlocaties langs de doorsnede (loodrecht op het
ontwateringsmiddel) naar het gemiddelde voor de gridcel, waarbij fracties van de drainageen infiltratiefluxen worden toegekend aan de compartimenten beneden de grondwaterstand,
tot de zogenaamde indringingsdiepte toe. Deze opschaling is gebaseerd op een
geschematiseerde voorstelling van het verloop van stroombanen, waarbij verschillende
vereenvoudigende aannames zijn gedaan. Bekend is dat de rekenuitkomsten in de vorm van
zoutbelastingen zeer gevoelig zijn voor de manier waarop DIVDRA de fluxen verdeelt, terwijl
het rekenconcept nog niet geverifieerd is aan de hand van een numeriek 2D model.
Het TRANSOL concept voor stoftransport wordt gebruikt in het nutriëntenmodel ANIMO. Dat
model heeft een lange staat van dienst (30 jaar) en mag als een ‘bewezen’ model worden
beschouwd voor nutriënten. De vraag is aan de orde of het concept ook voldoende
geavanceerd is voor het simuleren van het zouttransport als onderdeel van het NHI . Om die
vraag te beantwoorden is een korte vergelijkende studie met het model SWAP gedaan (Kroes
et al., 2008). Dat model bevat een module voor de simulatie van stoftransport met de
convectie-dispersie vergelijking (SWAP-CD). Tevens is heel globaal en kwalitatief een
vergelijking gemaakt met veldmetingen.

11.1.2

Toetsing zoutfront-simulatie met MetaSWAP-TRANSOL aan SWAP-CD
Het simuleren van het zout in een bodemkolom stelt andere eisen aan de schematisering dan
het simuleren van uitspoeling van nutriënten. Bij nutriënten gaat het om uitspoeling van
stoffen die van bovenaf zijn ingebracht. Bij zout kan er eveneens van boven af een belasting
zijn (via beregening uit grondwater), maar de belangrijkste belasting komt van zoute kwel.
Om het daarbij optredende zoutfront goed te simuleren is een veel fijnere laagindeling vereist
dan de laagindeling die in Stone gebruikt wordt voor de uitspoeling van nutriënten. Deze
Stone schematisering is eerder in het NHI over genomen. In de uitgevoerde toetsing van
MetaSWAP-TRANSOL aan SWAP-CD zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd ten
opzichte van de voor het NHI 3.01 toegepaste rekenwijze:
-
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-

-

-

-

voor de diepte van de doorstroomde laag boven het bovenste aquitard werd in de
NHI-toepassing mbv NHI3.01 de maximale diepte van de MetaSWAP onverzadigde
database gebruikt (100 m); in werkelijkheid is de doorstroming beperkt tot maximaal
ca. 6 m in het lage deel van Nederland; deze diepte is in deze toetsing gebruikt, maar
moet voor een nieuwe NHI versie met data, schematiseringen en modules voor
zoutberekeningen nog nader worden vastgesteld;
de drainageflux is uitgesplitst naar de verschillende systemen; voor het NHI 3.01
werden deze data gelumpt naar één drainageflux die werd toegekend aan het eerste
systeem;
de kenmerken van drainagesystemen zijn ontleend aan de MODFLOW RIV en DRN
records;
de gebruikte methode voor het verdelen van de drainagefluxen over de
compartimenten (DIVDRA) hield geen rekening met de speciale kenmerken van
infiltratie, waarvoor ook het oppervlaktewaterpeil bekend moet zijn; PostMetaSWAP is
nu voorzien van de meest recente versie van DIVDRA uit SWAP; daarbij wordt
gebruik gemaakt van het oppervlaktewaterpeil;
de tijdstap bij het verdelen van de flux over de compartimenten is, omdat de DIVDRAmethode dat vereist, gedaan met dezelfde tijdstap als van het grondwatermodel, en
daarna pas geaggregeerd naar de tijdstap van TRANSOL; bij deze toetsing is
DIVDRA met een tijdstap van 1 dag doorgerekend in MetaSWAP-TRANSOL, de
simulatie in SWAP is gedaan met de dynamische tijdstap van dat model;
de initialisatie van het zoutprofiel is nu wel rond-gerekend, waarbij de
eindconcentratie van een 35-jarige run is genomen als beginconcentratie van een
nieuwe cyclus, net zo vaak als nodig is om geen verschil meer te zien tussen de
opeenvolgende cycli.

De invloed van anisotropie in de bovenste laag is nog niet meegenomen.
Om de verbeterde toepassing van TRANSOL te toetsen zijn berekeningen gedaan met
SVAT-eenheden die zijn ontleend aan het NHI2WQ traject. Voor deze eenheden zijn de
schematisering en onderrandflux-randvoorwaarden afkomstig uit de resultaten van de
NHI3.01 toepassing in het NHI. NHI2WQ maakt voor deze eenheden de invoerfiles voor
zowel SWAP als MetaSWAP. Hiermee wordt een koppeling op afstand gefaciliteerd die
vrijwel dezelfde resultaten oplevert als de online gekoppelde MetaSWAP.
De lijst met eenheden (Tabel 4) is gekozen aan de hand van de kwelflux en het al of niet
aanwezig zijn van drainage. Er zijn 4 waarden van de kwel flux genomen: zeer zware kwel
(>3 mm/d), zware kwel (1.5 mm/d) , kwel (0.5 mm/d) en een kwel-neutraal profiel (0.0 mm/d).
Tabel 4 Lijst van gekozen SVAT-eenheden. Verklaring van symbolen: uc – nummer van plot in NHI2WQ lijst, isdr –
niet of wel (0/1) voorkomen van buisdrainage, rii/kolom – grid locatie in NHINHI, svat – nummer van SVAT
eenheid in NHINHI, scu – bodemcode BOFEK2012, lu – landgebruik (1= grasland, 2 = mais, 3 =
aardappelen), ghg/glg – gt parameters, kwel – kwel in mm per dag.

uc
1190
1973
2814
5934
2589
2831
852

isdr
1
0
1
0
1
0
0

rij
344
356
727
971
971
459
298

kolom
543
823
414
450
783
522
932

svat
114966
121077
342294
494904
495192
172212
91096

spu
19
2
1
12
5
15
11

Bodem
klei op zand
veen
veen
enkeerd
veen
zavel
podzol

scu
415
38
4
242
100
298
219

lu
3
2
1
1
1
1
1

ir
0
0
0
0
0
0
1

ghg
68
34
14
5
59
12
54

glg
114
68
59
92
114
93
133

kwel
3.08
3.69
1.51
1.53
0.50
0.51
0.00

De SWAP-berekening gebruiken we als referentie om te toetsen of TRANSOL in staat is het
zoutfront adequaat te simuleren. Voor de SWAP berekeningen met de convectie-dispersie
vergelijking hebben we compartimenten van 1 cm gebruikt om de numerieke dispersie klein
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te houden (ca. 0.5 cm). We hebben verder aangenomen dat een dispersielengte van een
paar cm realistisch is. Om dat te bereiken hebben we een extra dispersielengte meegegeven
van 2 cm, via de parameter LDIS in SWAP.
Om de invloed van de compartimentdikte van TRANSOL te onderzoeken, hebben we drie
resoluties doorgerekend: met compartimenten van 1 cm, 2.5 cm en 5 cm vanaf 0.50 m diepte.
De bovenste 0.5 m zijn voor deze berekeningen steeds met 1 cm gedaan. Aangezien geen
van de berekeningen een front ondieper dan 0.5 m opleverde heeft dit niet de vergelijking
beïnvloed.
De initiële concentratie is rond-gerekend door te starten met concentraties van 0.0 g/l tot 6 m
diepte, en daar beneden een concentratie van 1.0 g/l. Vervolgens is de periode 1976 t/m.
2010 drie keer doorgerekend, waarbij de eindconcentraties zijn gebruikt als de begincondities
van de volgende run. De resulterende ‘steady’ concentratieverdeling is gebruikt als initiële
concentratie voor de vergelijkende berekeningen met SWAP en MetaSWAP-TRANSOL.
Vergelijking van de MetaSWAP-TRANSOL en SWAP-CD simulaties
De eerste stap in de toetsing van MetaSWAP-TRANSOL betreft de vergelijking van de fluxuittreding uit de kolom met de module DIVDRA (zie Bijlage A). Deze module berekent
pseudo2D de uittreding op basis van een uitsplitsing in aparte drainage systemen met
verschillende diepten en afstanden van drainagemiddelen. Op deze manier wordt een
ruimtelijk gemiddeld van de flux-uittreding verkregen. De resultaten van deze berekeningen
voor ruimtelijke eenheden zijn dus niet direct te vergelijken met lokaal gemeten
puntwaarnemingen (bijv. van een zoutfront). Om de flux dimensioneel homogeen te krijgen
voor de verschillende resoluties is de flux in de figuren van Bijlage A uitgedrukt in [mm.m -1.jr1
], waarbij de m betrekking heeft op de diepte in het profiel. De flux wordt dus als fluxdichtheid
uitgebeeld. Om de daadwerkelijke flux naar een compartiment te berekenen dient de
dichtheid te worden vermenigvuldigd met de dikte van het compartiment. Geplot zijn de
langjarig-gemiddelden. Uit de plots (Bijlage A) is te zien dat de MetaSWAP-DIVDRA fluxen
nagenoeg identiek zijn aan die van SWAP-DIVDRA. Uit de resultaten voor SVAT-eenheid
495192 blijkt dat niet alleen drainage maar ook infiltratie goed door MetaSWAP wordt
gesimuleerd de: het derde systeem heeft voor de compartimenten boven 2 m diepte een
netto drainage maar daaronder een netto infiltratie. Dat is in het diagram zichtbaar in de vorm
van een ‘inkeping’ in de verdeling voor het tweede systeem. De inkeping heeft de kleur van
het derde drainagesysteem, omdat vanaf een diepte van 2 m-mv de netto flux van het derde
systeem naar de kolom negatief is. De optelsom van het tweede en derde systeem volgt de
lijn met inkeping; de flux van het tweede systeem volgt de horizontale lijn tussen 2 en 6 mmv.
De rekenresultaten voor TRANSOL zijn vergeleken met die van SWAP in Bijlage B. De
vergelijking is gedaan aan de hand van het concentratieprofiel op een moment in de zomer
(10-07-2006) en op een moment in de winter (31-12-2010). De TRANSOL berekeningen voor
een compartimentdikte van 5 cm komen het beste overeen met die van SWAP. Dat is
volgens de verwachting, indien de vuistregel voor numerieke dispersie in aanmerking wordt
genomen (b.v. Moll, 1982): L = 0.5 Δz = 0.5*5 = 2.5 cm. In SWAP is een LDIS van 2 cm
gebruikt, plus 0.5 Δz = 0.5 * 1cm = 0.5 cm, in totaal eveneens 2.5 cm.
Conclusies
De verschillen tussen MetaSWAP-TRANSOL en SWAP-CD zijn minimaal en de
overeenkomst in de rekenresultaten wordt daarom als zeer acceptabel beoordeeld.
De berekeningen met kleinere laagdikten van 2.5 en 1 cm laten zien dat conform de theorie
kleinere laagdiktes leiden tot minder dispersie en resulteren in een vlakker zoutfront. Analoog
zullen grotere laagdiktes resulteren in een diffuser zoutfront. De volgende stap is om een
gemeten situatie te simuleren om te controleren of de laagdikte van 5 cm ook in de praktijk
voldoet.
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11.1.3

Kwalitatieve globale vergelijking TRANSOL met veldmetingen
De resultaten van één van deze tests zijn op een dusdanige manier gepresenteerd zodat ze
kwalitatief met de metingen op een landbouwperceel te Kerkwerve, Zeeland kunnen worden
vergeleken (uit De Louw, 2013). Zowel de modelresultaten als de veldmetingen staan
weergegeven in Bijlage C. Het was met deze exercitie niet de bedoeling om exact de case
Kerkwerve na te bootsen (dit is wel 1 van de aanbevelingen) omdat dit een uitgebreide
kalibratie en gedetailleerde invoer van het bodemprofiel vergt. Een belangrijk verschil is dat
voor TRANSOL is uitgegaan van een homogene bodemopbouw beneden 1.2 m-mv terwijl in
werkelijkheid beneden de 1.2 m-mv een heterogene lithologische opbouw wordt gevonden
met verschillende hydraulische eigenschappen en die de processen behoorlijk kunnen
beïnvloeden. Het gekozen bodemprofiel voor de TRANSOL simulatie wijkt ook af van de
veldsituatie door de (ongelukkige) keuze van een BOFEK2012 profiel met een zware kleilaag
tussen 0.2 en 0.6 m-mv. Met deze kwalitatieve vergelijking kan wel globaal worden bepaald
of de belangrijkste waargenomen processen in het veld ook door TRANSOL worden
gesimuleerd.
De metingen betreffen zoutgehalte-diepteprofielen (zowel in verzadigde als in onverzadigde
zone), grondwaterstanden, drainageafvoer, zoutgehalte van de drainageafvoer en
zoutvrachten (zie Bijlage C). Hoewel de gemodelleerde situatie niet dezelfde is als de
veldsituatie waar de metingen vandaan komen, lijken de gesimuleerde processen op die van
de waarnemingen. Samengevat komt het hier op neer:
•
Voor een bepaalde periode in de zomer wordt er geen drainafvoer gemeten en
gesimuleerd omdat de grondwaterstand onder drainniveau zakt.
•
Zowel de gemeten als berekende drainafvoer vertonen een grote dynamiek, echter de
metingen laten een sterkere reactie op individuele buien zien. Dit wordt mogelijk
veroorzaakt door de aanwezigheid van scheuren die zijn waargenomen in het veld en
niet zijn meegenomen in de berekeningen. Het gekozen bodemprofiel geeft juist een
effect de verkeerde kant op: de zware klei-tussenlaag dwingt de percolatie van een bui
eerst tot beneden 0.6 m-mv te stromen en aldaar te mengen met het zoute grondwater,
alvorens lateraal afgevoerd te worden .
•
Het gesimuleerde zoutgehalte van het drainagewater vertoont net als voor de afvoer
een minder grote dynamiek dan die van het meetperceel. Deels zouden hierbij de
scheuren ook een belangrijke rol kunnen spelen.
•
Deze lagere dynamiek in zoutgehalte komt ook tot uiting in de scatter-plots van afvoer
versus Cl-gehalte.
•
Zowel de gesimuleerde als de gemeten zoutprofielen laten vergelijkbare
karakteristieken zien. Fig. 45b laat een typisch zoutprofiel van een regenwaterlens in
een zout kwelgebied zien, gebaseerd op een groot aantal metingen (zie ook Bijlage c).
–
De waargenomen vorm van het zoutprofiel wordt door TRANSOL geproduceerd.
–
Het midden van de mix-zone Dmix wordt door zowel de metingen als de simulaties
op een zeer geringe diepte aangetroffen (tussen 1 en 3 meter diepte).
–
Metingen laten een geringe jaarlijkse fluctuatie van de positie van Dmix zien (< 0.2
m) (zie Bijlage C) en zo ook de simulaties met TRANSOL (0.1 - 0.25 m) (zie
Bijlage B).
–
De dikte van mix-zone is voor zowel de metingen als de simulaties vergelijkbaar
(0.5 – 1 m).
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Fig. 45 (a) Schematische weergave van een regenwaterlens zoals ze voorkomen in de zoute kwelgebieden. (b)
Profiel van het zoutgehalte van het grondwater met de diepte. D mix is het midden van de mix-zone waar het
zoutgehalte (EC) de helft van het zoutgehalte van het kwelwater (EC s) is. Bmix is de basis van de mix-zone
waar het zoutgehalte gelijk is aan dat van het zoute kwelwater (EC s). Deze karakteristieken kunnen
eenvoudig met de TEC-prikstok worden bepaald (uit De Louw, 2013).
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12 Vervolgstappen modellering zout
12.1

Conclusies en aanbevelingen voor NHI 3.02 en verder
Koppeling TRANSOL met NHI
Meenemen van TRANSOL in de NHI-toepassingen met betrekking tot zout heeft drie doelen:
1) Het berekenen van de zoutvracht naar het oppervlaktewater en zoutconcentraties in
het oppervlaktewater waarbij berging van zout in de ondergrond wordt meegenomen
voor een juiste dynamiek;
2) Berekening van zoutconcentraties in de wortelzone als gevolg van zoute kwel en/of
beregening met zout water voor de evaluatie van zoutschade voor de landbouw (en
effecten op natuur);
3) Het evalueren van effecten van maatregelen in de waterhuishouding op
perceelsniveau (denk aan beregening, drainage, ontwatering en peilbeheer).
Voor deze doelen wordt het gekoppeld gebruik van MetaSWAP-TRANSOL geschikt geacht
(par.1.4). Men dient zich echter te realiseren dat bij de beschreven analyses gewerkt is met
de stand-alone versie van MetaSWAP-TRANSOL. Voor het implementeren van deze
functionaliteit in de NHI code (dus de aan MODFLOW en MOZART gekoppelde code) zijn
nog aanvullende werkzaamheden nodig. De werkzaamheden zijn hieronder beschreven in
verschillende stappen.
Voor de korte termijn wordt geadviseerd:
0. In orde maken van de gesimuleerde zoutbelasting van het oppervlaktewater.
De initialisatie van het zoutprofiel moet worden aangepast aan de specifieke
eigenschappen van de verschillende modellagen. Daarnaast dient de inbedding van
TRANSOL in het NHI te worden vervolmaakt (met name de doorgifte van naar
klassen uitgesplitste dagelijkse drainagefluxen vanuit MODFLOW) zonder aanpassen
van data en schematisering. Het betreft het doorgeven van oppervlaktewaterpeilen uit
MOZART, het doorgeven van de naar klassen opgesplitste drainagefluxen van
MODFLOW, en het gebruiken van drainagefluxen op dagbasis om de zoutbelasting
op decade-basis te berekenen. Deze acties kunnen met beperkte inspanning worden
gerealiseerd.
Geadviseerd wordt om aan het einde van deze stap het effect van deze aanpassing
op de berekende chlorideconcentraties opnieuw te analyseren, om vast te stellen dat
de verwachte veranderingen zijn opgetreden. Aanvullende validatie aan veldmetingen
is daarbij zeer gewenst.
Na deze stap kunnen de volgende stappen worden doorlopen voor verdere verbetering van
de zoutmodellering:
1. Verificatie van het opschalingsconcept van een puntmodel naar een gridcel-model
met behulp van een 2D numeriek model. TRANSOL gebruikt een concept voor
opschalen van een puntmodel naar een gridcel door de drainagefluxen over de
compartimenten van het kolom-model te verdelen. Deze rekenwijze is bepalend voor
de uitkomsten en moet worden getoetst aan de hand van een 2D numeriek model..
Dit kan gebeuren door vergelijken van de resultaten van simulaties met
Seawat/MT3D en TRANSOL voor enkele voorbeeldsituaties.
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2. Een gevoeligheidsanalyse voor zowel TRANSOL als Seawat/MT3D om te verkennen
hoe veranderingen in bijvoorbeeld kwelflux, neerslagoverschot, geologische opbouw /
doorlatendheid en drainagekarakteristieken doorwerken op het zoutprofiel en de
zoutvrachten. De gevoeligheid moet consistent zijn voor de verschillende modellen.
3. Toetsing van MetaSWAP-TRANSOL door voor 2 beschikbare veldcases (De Louw et
al. 2013) de rekenresultaten te vergelijken met de veldmetingen. Pas wanneer de
absolute zoutbelasting en de dynamiek binnen redelijke foutenmarges kunnen
worden voorspeld, heeft het zin de data aan te passen (stap 4) en een analyse van
het zout voor het NHI uit te voeren (stap 6).
4. Aanpassen van de schematisering en databestanden in het NHI:
–
Verbeteren en verfijnen van schematisering en bodemfysische data in
holoceen Nederland met klei ; de bestaande schematisering geeft vanaf 1.20
m-mv een homogeen profiel aan en houdt geen rekening met bijv. een
overgang van gerijpte naar ongerijpte klei..
– de initialisatie van het zoutprofiel optimaliseren door in een cyclus berekeningen
voor een reeks jarente herhalen, waarbij de eindconcentratie wordt gebruikt
als beginconcentratie van de volgende cyclus totdat de eindconcentratie niet
meer verandert.
– Aanbevelingen voortkomend uit de integrale zoutanalyse verwerken. Hierbij kan
worden gedacht aan aanpassingen aan LSW’s., inlaat- en beregeningsregels,
locaties van inlaten en poldergemalen, etc.
– Verbetering van de 3D-verdeling van het zoutgehalte van het grondwater op basis
van nieuwe metingen en regionale zoet-zout modellen.
5. In B&O brengen, inclusief testbanken.
6. Toepassen in NHI en analyseren van de resultaten.
a. Dit omvat een analyse van het gehele zoutsysteem waarbij de resultaten
zullen worden vergeleken met metingen van de waterschappen.
b. Daarnaast wordt voorgesteld in samenwerking met 2 of 3 waterschappen een
analyse uit te voeren waarbij een geheel boezemsysteem onder de loep wordt
genomen.
c. Na deze uitgebreide analyse en validatie zullen er nog enkele aanpassingen
moeten plaatsvinden. Na deze aanpassingen kan NHI worden ingezet om
zoetwatervraagstukken op te lossen waarbij zoutconcentraties van het
oppervlaktewater een rol spelen.
7. Als de dynamiek van de zoutbelasting naar het oppervlaktewater juist wordt
gesimuleerd kan de NHI-zoutmoduleversie1.0 worden opgeleverd.

Aanbeveling voor overige aspecten van zoutmodellering met NHI
Aanvullend op de acties met betrekking tot TRANSOL wordt aanbevolen het grondwaterdeel
van NHI dichtheidsafhankelijk te maken.
Verder is er het perspectief dat de landbouw-zoutschade in de toekomst op dagbasis wordt
vertaald naar gevolgen voor het gewas, met als doel een verbeterde simulatie van de
gewasopbrengst en de zoutconcentratie in de wortelzone, inclusief de daarvan afhankelijke
verdamping en beregeningsvraag.
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Bijlage A: Vergelijking van Fluxverdelingen (DIVDRA) tussen
MetaSWAP en SWAP
SVAT 114966, kwel 3.1 mm/d, drainage (SWAP boven, MetaSWAP onder)
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SVAT 121077, kwel 3.7 mm/d, geen drainage
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SVAT 342294, kwel 1.5 mm/d, drainage
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SVAT 494904, kwel 1.5 mm/d, geen drainage
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SVAT 495192, kwel 0.5 mm/d, drainage
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SVAT 172212, kwel 0.5 mm/d, geen drainage

26 van 1

Integrale analyse Zout

23 september 2014, concept

SVAT 91986, kwel 0. mm/d, geen drainage
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Bijlage B: Vergelijking zoutfront van MetaSWAP-TRANSOL en
SWAP-CD
SVAT 114966, kwel 3.1 mm/d, drainage

28 van 1

Integrale analyse Zout

23 september 2014, concept

SVAT 121077, kwel 3.7 mm/d, geen drainage

Integrale analyse Zout

29 van 1

23 september 2014, concept

SVAT 342294, kwel 1.5 mm/d, drainage

30 van 1

Integrale analyse Zout

23 september 2014, concept

SVAT 494904, kwel 1.5 mm/d, geen drainage

Integrale analyse Zout

31 van 1

23 september 2014, concept

SVAT 495192, kwel 0.5 mm/d, drainage

32 van 1

Integrale analyse Zout

23 september 2014, concept

SVAT 172212, kwel 0.5 mm/d, geen drainage

Integrale analyse Zout

33 van 1

23 september 2014, concept

SVAT 91986, kwel 0. mm/d, geen drainage

34 van 1

Integrale analyse Zout

23 september 2014, concept

Bijlage C: Modelresultaten
Kerkwerve (De Louw, 2013)

TRANSOL

en

veldmetingen

Modelresultaten TRANSOL voor het jaar 2010

Integrale analyse Zout

35 van 1

23 september 2014, concept

Metingen perceel Kerkwerve voor het jaar 2010 (De Louw, 2013)

Gemeten zoutprofielen, maandelijkse dat voor periode van 2 jaar (zwart verzadigde zone, rood onverzadigde zone)
(Uit De Louw, 2013)

36 van 1

Integrale analyse Zout

