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1 Inleiding
1.1

Achtergrond
Tussen Rijkswaterstaat en Deltares zijn binnen de KPP 20181 afspraken gemaakt over het
beheer en onderhoud van de landelijke toepassing van het Nederlands Hydrologisch
Instrumentarium (NHI). In de afspraken is vastgelegd dat in het voorjaar van 2018 een
nieuwe versie van dit Landelijk Hydrologisch Model (LHM) wordt opgeleverd: versie 3.4.0.
Het LHM wordt in diverse projecten en applicaties toegepast, zoals het Nationaal Water
Model (NWM) en RWsOS Waterbeheer2. Een belangrijke drijfveer voor de wijzigingen in de
nieuwe versie van LHM is de oplevering van de basisprognoses 2018 in het NWM, waarbij de
landelijke zoetwatervoorziening wordt geanalyseerd op basis van het LHM. Besloten is om
ten behoeve van de nieuwe rekenronde voor de basisprognoses een aantal invoerbestanden
van het LHM te actualiseren, zoals het maaiveld, regionale peilen en een aantal
aanpassingen in het hoofdwatersysteem. Daarnaast zijn binnen een opdracht van LNV de
gewasparameters aangepast en is binnen een opdracht van STOWA de verdamping in
veenweidegebieden aangepast. Beide aanpassingen in de parameters zijn eveneens
meegenomen in de nieuwe release.
De werkzaamheden zijn beschreven in voorliggende rapportage. Naast de actualisatie van de
invoer is een nieuwe versie van de rekenkern meegenomen en beheer en onderhoud
uitgevoerd van de voor- en nabewerkingsprogrammatuur. Het onderhoud van de
voorbewerkingsprogrammatuur was nodig om de nieuwe peilen en maaiveldgegevens te
kunnen verwerken, de nabewerkingsprogrammatuur is gewijzigd om de resultaten van de
parallelle berekeningen te kunnen verwerken.
Hieronder is een overzicht gegeven van de wijzigingen die in de nieuwe release zijn
doorgevoerd ten opzichte van LHM 3.3.0 en die in dit rapport nader worden toegelicht.
Tabel 1.1

Overzicht van de wijzingen in LHM 3.4.0 ten opzichte van LHM versie 3.3.0

iMODFLOW
MetaSWAP
MOZART
DM
Voorbewerkingsprogrammatuur
Nabewerkingsprogrammatuur
1.2

Invoer gewijzigd
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee

Software gewijzigd
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja

Doel
In deze rapportage worden de wijzigingen van LHM 3.4.0 beschreven ten opzichte van LHM
3.3.0. De wijzigingen zijn doorgevoerd ten behoeve van basisprognoses voor zoetwater, die
in het kader van het Nationaal Water Model in 2018 zullen worden doorgerekend.

1

Kennis Primaire Processen (2018). Hierin zijn afspraken tussen Rijkswaterstaat en Deltares vastgelegd over onder
meer het jaarlijks beheer en onderhoud van de modellen die worden ingezet in de primaire processen van RWS.

2

Zie voor een overzicht en toelichting op de modellen http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/applicatiesmodel/applicatiesper/watermanagement/.
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1.3

Leeswijzer
Dit rapport beschrijft de wijzigingen in de nieuwe versie van LHM, inclusief het effect van de
wijzigingen op de berekeningsresultaten. Hoofdstuk 2 beschrijft de doorgevoerde wijzigingen
in de modeldata; hoofdstuk 3 beschrijft de wijzigingen in de software. Het effect van de som
van alle wijzigingen die in hoofdstuk 2 en 3 zijn beschreven, is weergegeven in hoofdstuk 4.
De rapportage eindigt met conclusies en aanbevelingen voor een volgende versie van de
landelijke toepassing van het NHI.

4

Veranderingsrapportage LHM 3.4.0

11202224-003-BGS-0001, Versie 5, 25 juli 2018, definitief

2 Onderhoud schematisatie
2.1

Inleiding
Ten behoeve van de basisprognoses 2018 zullen berekeningen worden uitgevoerd voor de
referentiesituatie en sociaal economische- en klimaatscenario’s voor het zichtjaar 2050. De
bedoeling is dat voor de analyse van de zoetwatervoorziening het Landelijk Hydrologisch
Model (LHM) versie 3.4.0 als basis wordt gebruikt.
De vorige basisprognoses zijn berekend met LHM 3.02 (Hoogewoud et al, 2014). Vanuit de
regionale waterbeheerders is terugkoppeling gegeven over de uitgangspunten in de vorige
rekenrondes. Daarbij zijn aanbevelingen gedaan hoe de schematisatie van LHM kan worden
aangescherpt. Deze feedback is zoveel mogelijk meegenomen in de nieuwe release van het
LHM. Daarnaast is de modelschematisatie op onderdelen geactualiseerd in het kader van
beheer en onderhoud. Hieronder volgt per deelmodel een overzicht van de aanpassingen die
zijn doorgevoerd in de schematisatie van LHM 3.4.0. Een overzicht van de aanpassingen in
de INI-file is weergegeven in bijlage A.
Aanpassingen in MODFLOW:
•
De oppervlaktewaterpeilen zijn geactualiseerd voor (het grootste gedeelte van) het
peilbeheerste gebied, wat leidt tot aanpassing in de ontwateringsbasis in het
grondwatermodel. De peilen zijn in 2017 aangeleverd door de waterschappen.
•
Het maaiveld is geactualiseerd op basis van AHN2. In de vorige versies van LHM is nog
gewerkt met de eerste versie van AHN.
•
De diepte van de drainagebuizen is aangepast, waarbij veranderingen in LHM 3.3.0 ten
dele zijn teruggedraaid. De correcties in LHM 3.3.0 waren namelijk doorgevoerd naar
aanleiding van verschillen tussen berekende en gemeten grondwaterstanden op basis
van het oude maaiveldbestand en oude peilen.
•
Door bovengenoemde aanpassingen kunnen door constitentiechecks in de
voorbewerkingsprogrammatuur ook andere onderdelen van de ontwateringsbasis zijn
aangepast, bijvoorbeeld de bodemhoogte.
•
Enkele grondwateronttrekkingen zijn verwijderd, omdat de winningen gesloten zijn.
Aanpassingen in MetaSWAP:
•
Er is gewerkt met nieuwe gewasfactoren. De gewaskenmerken voor het groeiseizoen
zijn geactualiseerd op basis van nieuwe kennis. Dit is uitgevoerd voor zowel de
referentiesituatie als de toekomstige situatie 2050; in de basisversie van LHM worden
echter alleen de eigenschappen van de referentiesituatie gebruikt.
•
In veenweidegebieden en (andere) gebieden met zware klei zijn de bodemprofielen
gewijzigd, om dat er aanwijzingen zijn dat in deze gebieden de verdampingsreductie te
hoog is.
•
Wijziging van beregeningshoeveelheden in de fruitteelt, op basis van feedback uit de
regio.
Aanpassingen in MOZART:
•
De nieuwe peilen van het oppervlaktewater (zie aanpassingen MODFLOW) zijn
gewijzigd in de schematisatie van het regionale oppervlakte water.
Aanpassingen in het Distributiemodel (DM):
•
Actualisatie van diverse districtsdebieten: lozingen, inlaatcapaciteiten, onttrekkingen, op
basis van feedback uit de regio.
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Opgemerkt wordt dat de basisversie van LHM verschilt van de referentiesituatie voor
zoetwater, omdat bij de zoetwaterberekeningen een aantal voorgenomen maatregelen wordt
meegenomen in de referentie, terwijl de basisversie van LHM zich beperkt tot de beschrijving
van de huidige hydrologische situatie. In de volgende paragrafen worden de wijzigingen per
deelmodel beschreven en de effecten van de wijzingen afzonderlijk in beeld gebracht. Het
effect van alle wijzingen samen is beschreven in hoofdstuk 4.
2.2
2.2.1

Aanpassingen in de invoer van MODFLOW
Wijzigingen in maaiveld
Methode
De invoer voor het maaiveld in LHM 3.4.0 is geactualiseerd. De nieuwe invoer is gebaseerd
op AHN2, waar eerdere versies met AHN1 werkten. Als basis is het AHN-bestand met een
resolutie van 5 m genomen. Deze is opgeschaald naar 25 m en vervolgens naar 250 meter,
waarbij lokaal voorkomende gridcellen met een no-data waarde zijn opgevuld met het oude
ANH-bestanden met corresponderende celgrootte (25 en 250 m). De opschaling is gedaan
door de mediane waarde van de grid cellen te bepalen.
Zowel het 25 m bestand als het 250 m bestand worden gebruikt als invoer voor een script
waarmee de peilen en de ontwateringsbasis worden afgeleid (zie de volgende paragrafen en
ook hoofdstuk 3).
Als alternatieven voor AHN2 is ook gekeken naar de mogelijke inzet van AHN3 of het
maaiveldbestand uit de waterschadeschatter. Beide bestanden zijn uiteindelijk niet toegepast.
AHN3 is op dit moment alleen beschikbaar voor laag Nederland, en besloten is één
bronbestand te hanteren en niet 2 bronbestanden. Het maaiveldbestand uit de
Waterschadeschatter is ook niet geschikt bevonden, omdat het maaiveld is verhoogd in o.a.
het stedelijk gebied, wat de grondwatermodellering zou kunnen beïnvloeden.
Veranderingen en effect
Het verschil tussen het nieuwe maaiveld (op basis van AHN2) en het maaiveld gebruikt in
LHM 3.3.0 (op basis van AHN1) is weergegeven in Figuur 2.1. Er zijn een aantal
systematische afwijkingen zichtbaar. De verticale lijnen in het verschil in noord Nederland
worden veroorzaakt door de vlieglijnen in het AHN1. Ditzelfde patroon is ook gevonden bij de
update van AHN2 in het MIPWA model (Hoogewoud et al, 2011). Ook komt de Veluwe en de
stuwwallen in Oost Nederland duidelijk naar voren in de verschilkaart. Dit wordt waarschijnlijk
veroorzaakt doordat de maaiveldhoogte in bosrijk gebied in AHN2 nauwkeuriger bepaald is
dan in AHN1.
Het maaiveldbestand wordt gebruikt voor het genereren van modelinvoer van het topsysteem
vanMODFLOW zoals waterlopen en buisdrainage, en als invoerbestand van MetaSWAP. De
veranderingen in de topysteemparameterisatie van o.a het nieuwe maaiveld is beschreven in
paragraaf 0. Voor extra inzicht is een modelberekening uitgevoerd waarbij alleen de
maaiveldhoogtes in MetaSWAP zijn aangepast en niet de andere maaiveldafhankelijke
parameters zoals ontwateringshoogtes. Het effect van alleen het gewijzigde maaiveld op de
berekende grondwaterstand ten opzichte van NAP in een droog jaar (2003) is te zien in
Figuur 2.2. Op plekken waar het maaiveld hoger is geworden kunnen de grondwaterstanden
stijgen ten opzichte van NAP en bij lagere maaiveldhoogtes kunnen de grondwaterstanden
dalen. Omdat deze veranderingen over het algemeen kleiner zijn dan de veranderingen in
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maaiveldhoogte, stijgen de grondwaterstanden t.o.v. maaiveld bij een verlaagd maaiveld en
dalen de grondwaterstanden t.o.v. maaiveld bij een verhoogd maaiveld.

Figuur 2.1 Verandering in maaiveldhoogte (+ m NAP) waarbij het nieuwe maaiveld is afgetrokken van het LHM
3.3.0 maaiveld. Blauwe kleuren geven aan dat het nieuwe maaiveld hoger is dan in LHM 3.3.0; rode/gele
kleuren geven aan dat het nieuwe maaiveld lager is.

Figuur 2.2 Effect van het gewijzigde maaiveld op de berekende HG3 (links) en LG3 (rechts) voor het jaar 2003. In
de blauwe gebieden worden ondiepere grondwaterstanden ten opzichte van maaiveld berekend, in de gele
en rode gebieden diepere grondwaterstanden.
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2.2.2

Wijzigingen in de ontwatering
Verschillende kenmerken van het ontwateringssysteem in MODFLOW zijn aangepast.
Enerzijds heeft dit te maken met nieuwe data, bijvoorbeeld nieuwe peilen en een nieuw
maaiveldbestand, anderzijds met een gewijzigde benadering, waarin met een aangepast
script een consistente set van kenmerken wordt afgeleid voor de river- en drainpackages in
MODFLOW. Achtereenvolgens worden de effecten besproken van wijzigingen in de peilen,
de buisdrainage, de maaiveldgreppels en de maaivelddrains. Daarna wordt het effect van de
combinatie van wijzigingen in de ontwatering beschreven.

2.2.2.1

Wijzigingen in peilen
De peilen in het LHM zijn geactualiseerd voor het grootste deel van peilbeheerst Nederland.
De peilen in LHM 3.3.0 waren afkomstig uit verschillende perioden; 2012, 2010 en 2008 (zie
de documentatie van versie 1, versie 2,0 en versie 3.0 op www.nhi.nu). In LHM 3.4.0 is
gewerkt met actuele bestanden die in 2017 zijn verzameld. In onderstaande tabel is een
overzicht gegeven van de aangeleverde gegevens die zijn gebruikt in de nieuwe modelversie.
Tabel 2.1

Overzicht van peilen die zijn aangeleverd aan NHI en toegepast in LHM 3.4.0.

Waterschap

Bestandsnaam

Delftland
Stichtse
Rijnlanden
Hollandse Delta
Rijnland
Waternet
HHSK
Scheldestromen
Zuiderzeeland
Rivierenland
Hollands
Noorderkwartier
Brabantse Delta

PeilgebiedVigerend.shp
BRPeilgebieden.shp

Datum
ontvangen
28 juni 2017
28 juni 2017

Peilgebieden_praktijk.shp
Peilgebieden.shp
Waternet_peilbesluiten.shp
PeilgebiedenlaagHHSK.shp
Peilgebeiden_praktijk_waterschap_scheldestromen.shp
Peilgebieden_Zuiderzeeland.shp
Peilgebieden_wsrl
Peilgebieden.gdb

28 juni 2017
28 juni 2017
28 juni 2017
28 juni 2017
28 juli 2017
4 sept 2017
4 sept 2017
14 sept 2017

Peilbesluiten_vastgesteld.shp

19 okt 2017

Voor het kunnen verwerken van de nieuwe peilen was onderhoud nodig van de
voorbewerkingsprogramma “topsysteem.py” (zie hoofdstuk 5). In het programma wordt de
modelinvoer voor MODFLOW en MOZART voorbereid, waarbij diverse consistentiechecks
worden uitgevoerd om de invoer voor het oppervlaktewater in MODFLOW overeen te laten
komen met de invoer die wordt gebruikt in MOZART en bijvoorbeeld de draindiepte zich
boven het oppervlaktewaterpeil bevindt. In deze fase is er alleen voor gezorgd dat het script
weer werkt, maar aanbevolen wordt het programma verder te onderhouden en te
documenteren; nu is geen documentatie beschikbaar, wel zijn commentaarregels in de code
geschreven die enige uitleg geven.

8
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Doordat het script wel is toegepast voor het genereren van invoer van LHM 3.4.0 en niet voor
LHM 3.3.0, kan verschil in modelinvoer ook worden veroorzaakt door de consistentiechecks.
Nadere analyse hiervan heeft niet plaats gevonden. Wel is steeds de invoer gecontroleerd
(zowel relatief, ten opzichte van maaiveld, als absoluut ten opzichte van NAP).
De aanpassingen in de peilen, het gewijzigde maaiveld en andere ontwateringskenmerken
(buisdrainage, maaiveldgreppels en maaivelddrains) worden in het script gebruikt om een
nieuwe consistente set met kenmerken van het primaire, secundaire en tertiaire systeem te
genereren voor MODFLOW, evenals de kenmerken voor de buisdrainage, maaiveldgreppels
en maaivelddrains. Aanpassingen in bijvoorbeeld peilen of maaiveld veroorzaken hierdoor
ook aanpassingen in de modelinvoer gegenereerd door het voorbewerkingsprogramma.
De drainage en infiltratieweerstanden vanuit de regionale oppervlaktewatersystemen zijn
ongewijzigd ten opzichte van LHM 3.3.0.
Figuur 2.3 geeft de wijzigingen in de modelinvoer van de MODFLOW-peilen weer voor de
zomersituatie. De wijzigingen in de modelinvoer voor de wintersituatie zijn weergegeven in
bijlage C1. Naast de peilen zelf is ook de bodemhoogte van het primair, secundair en tertiair
riviersysteem gewijzigd. Deze wijzigingen zijn weergegeven in bijlage C2. Figuur 2.4 laat het
effect zien van de wijzigingen in de MODFLOW-peilen en bodemhoogtes op de GHG en de
GLG.
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Figuur 2.3 Verschil in modelinvoer MODFLOW-peilen voor LHM 3.4.0 en LHM 3.3.0 ten opzichte van maaiveld en
NAP voor het primaire, secundaire en tertiaire systeem (zomersituatie). Blauwe kleuren corresponderen met hogere
peilen in t.o.v. LHM 3.3.0; rode/gele kleuren met lagere peilen.

a. verschil primaire drooglegging (zomer)

b. verschil primair peil zomer (m NAP)

c. verschil secundaire drooglegging (zom.)

d. verschil secundair peil (+m NAP)

10
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e. verschil tertiaire drooglegging (zomer)

f. verschil tertiair peil (m NAP)

Figuur 2.4 Het effect van de gewijzigde peilen en bodemhoogtes in het primair, secundair en tertiair riviersysteem
op de GHG (links) en de GLG (rechts). In blauwe gebieden worden ondiepere grondwaterstanden berekend;
in rode gebieden diepere grondwaterstanden.

2.2.2.2

Wijzigingen in buisdrainage
De buisdrainage in LHM 3.4.0 is gewijzigd t.o.v. LHM 3.3.0. Hier zijn drie verschillende
redenen voor.
Ten eerste is besloten om de aanpassing in de draindiepte, zoals die was geïntroduceerd in
LHM 3.3.0 niet mee te nemen. De reden is dat dit gerichte aanpassingen waren om de
berekende grondwaterstanden te verbeteren. Een mogelijke oorzaak van de afwijkende
grondwaterstanden in 3.3 waren een verouderd maaiveld en verouderde peilen.. Aangezien
nu nieuwe peilen zijn gebruikt, zijn de drainagedieptes terug gezet naar de oorspronkelijke
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waarden (Massop en Schuiling, 2016). Ten tweede is een actualisatie voor het gebied van Aa
en Maas meegenomen (Massop en Schuiling, 2018). Ten derde kan de diepte van de
buisdrains gewijzigd zijn als gevolg van het gebruik van de nieuwe peilgegevens in
combinatie met het topsysteemscript. In dit script wordt de diepte van de drains gecorrigeerd
als de drainbuizen zich onder het oppervlaktewaterpeil bevinden.
De veranderingen in kenmerken van buisdrainage zijn weergegeven in figuur 2.5. Omdat ook
het maaiveld is gewijzigd, zijn de wijzigingen in buisdrainage t.o.v. maaiveld en t.o.v. NAP
niet gelijk aan elkaar, zoals figuur 3.5 laat zien. De grootste verschillen in de diepte van de
buisdrainage tussen LHM 3.3.0 en 3.4.0 zijn te verklaren doordat de wijzigingen in
draindiepten in LHM 3.3.0 niet zijn meegenomen in LHM 3.4.0. De weerstand voor de
buisdrainage is niet gewijzigd t.o.v. LHM 3.3.0.

Figuur 2.5 Verandering van de diepte van de drainagebuizen in LHM 3.4.0 t.o.v. LHM 3.3.0, weergegeven in meter
onder maaiveld (links) en meter t.o.v. NAP (rechts). Blauwe kleuren geven aan dat de drains in LHM 3.4.0
hoger liggen dan in LHM 3.3 0. Rode/Gele kleuren geven aan dat ze lager liggen dan in LHM 3.3.0.

2.2.2.3

Wijzigingen in maaiveldgreppels
Door de consistentiechecks in de topsysteemroutine kan ook de diepte van de
maaiveldgreppels zijn gewijzigd. Dit is gecontroleerd (zie Figuur 2.6). Uit de figuur is af te
leiden dat de diepte ten opzichte van maaiveld ongewijzigd is t.o.v. LHM 3.3.0. Wel is de
hoogteligging ten opzichte van NAP gewijzigd, door wijziging van de invoer voor het
maaiveld. De weerstand van de maaiveldgreppels zijn niet gewijzigd.
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Figuur 2.6 Verandering van de diepte van de maaiveldgreppels in LHM 3.4.0 t.o.v. LHM 3.3.0, weergegeven in
meter onder maaiveld (links) en meter t.o.v. NAP (rechts). Blauwe kleuren geven aan dat de greppels in
LHM 3.4.0 hoger liggen dan in LHM 3.3 0. Rode/Gele kleuren geven aan dat ze lager liggen.

2.2.2.4

Wijzigingen in maaivelddrainage
Naast de wijzigingen in de buisdrainage en maaiveldgreppels, zijn ook de bodemhoogtes van
de maaivelddrainage gewijzigd. In LHM 3.3.0 is de maaivelddrainage handmatig
gecorrigeerd, bijvoorbeeld om te borgen dat de peilen van het hoofdwatersysteem en
primaire systeem zich niet boven de maaivelddrains bevonden. Nu is de topsysteemroutine
met de consistentiechecks toegepast. Bovendien zijn de peilen en het maaiveld gewijzigd
t.o.v. LHM 3.3.0. Dit leidt tot beperkte verschillen in draindiepte (zie Figuur 2.7). De
drainagehoogte (t.o.v. NAP) is gewijzigd, door wijziging van het maaiveld. De weerstand is
ongewijzigd.

Figuur 2.7 Verandering bodemhoogte (m) voor maaivelddrainage in m –mv (links),en in m +NAP (rechts). Blauwe
kleuren betekenen dat de maaivelddrainage ondieper is dan in LHM 3.3.0; rode/gele kleuren dieper.
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2.2.2.5

Gecombineerd effect wijzigingen maaiveld en ontwatering
Zoals eerder beschreven is met de aangepaste voorbewerkingsprogrammatuur voor het
topsysteem en de nieuwe invoerdata voor het maaiveld, de peilen, de buisdrainage,
maaiveldreppels en maaivelddrains een consistente set van maaiveld, peilen, bodemligging,
drains en greppels afgeleid voor MODFLOW.
In Figuur 2.8 is het gecombineerde effect van de wijziging van het maaiveld en de
ontwatering weergegeven.

Figuur 2.8 Effect van de aanpassingen in de regionale oppervlakte waterpeilen in combinatie met het nieuwe
maaiveld op de berekende HG3 (links) en LG3 (rechts) voor het jaar 2003. In de blauwe gebieden worden
met de debietaanpassingen ondiepere grondwaterstanden berekend, in de gele en rode gebieden diepere
grondwaterstanden.

2.2.3

Wijzigingen in onttrekkingen
Tijdens het voorbereiden van de Deltascenario’s (t.b.v. analyse met het Nationaal Water
Model) zijn t.o.v. LHM 3.3.0. enkele wijzigingen doorgevoerd in de onttrekkingen, op basis
van feedback van Brabant Water. In de grondwateronttrekkingen in MODFLOW zijn drie
winningen verwijderd, omdat deze winningen inmiddels gesloten zijn. Het betreft de volgende
onttrekkingen:
-
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De locaties van de putten van deze drie stations zijn handmatig verwijderd uit de
invoerbestanden die voor de lagen 2 t/m 7 voor het gebied van Brabant Water zijn
gespecificeerd:
-

wel_bw_l2_cor.ipf
wel_bw_l3_cor.ipf
wel_bw_l4_cor.ipf
wel_bw_l5_cor.ipf
wel_bw_l6_cor.ipf
wel_bw_l7_cor.ipf

De totale onttrekking van Brabant Water bedraagt 183.7 Mm3/jaar (in LHM 3.3.0). In de
praktijk zal de reductie van de onttrokken hoeveelheid (ca 3%) mogelijk worden
gecompenseerd in andere pompstations. Waar en in welke mate is niet precies bekend, en
niet verder onderzocht. Dergelijke mogelijke compensatie is dan ook niet doorgevoerd in de
modelschematisatie. In het kader van het NHI wordt gewerkt aan een onttrekkingendatabase
waarin actuele gegevens over winningen zullen worden bijgehouden door de
waterwinbedrijven. Aanbevolen wordt het LHM te actualiseren wanneer deze database
gevuld is.
Bij controle van de nieuwe onttrekkingenbestanden bleek dat in LHM 3.3.0 bij het wijzigen
van de randvoorwaarden een deel van de oude randvoorwaarden niet volledig was verwijderd
(in het bestand wel_bw_l3_cor.ipf). Dit is gecorrigeerd in release 3.4.0, door de fluxrandvoorwaarden in het bestand “wel_l02_NHI.ipf” te verwijderen. De wijziging van de invoer
is weergegeven in Figuur 2.9.
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Figuur 2.9 Randvoorwaarden locaties in “wel_l02_NHI.ipf” in LHM 3.3.0 (boven) en in LHM 3.4.0(onder).

Het effect van de aanpassingen in de winningen en randvoorwaarden is weergegeven in
Figuur 2.10. De legenda in deze effectkaartjes is met een factor 10 vergroot om de
verschillen beter inzichtelijk te maken. De drie onttrekkingslocaties in Brabant die uit het
model zijn verwijderd komen duidelijk terug in de verschilkaart. Een verhoging van de
grondwaterstand voor de meest oostelijke put is circa 1,5 m, bij de middelste locatie treedt
een verhoging op van nabij de 4,5 m en bij de westelijk gelegen putlocatie treedt een
verhoging van circa 0,5 m op. De wijzigingen in de randvoorwaarden hebben beperkt effect,
en zijn zichtbaar langs onder meer de duinen en in het Lauwersmeer.

16

Veranderingsrapportage LHM 3.4.0

11202224-003-BGS-0001, Versie 5, 25 juli 2018, definitief

Figuur 2.10 Effect van het gewijzigde onttrekkingen op de berekende HG3 (links) en LG3 (rechts) voor het jaar
2003. In de blauwe gebieden worden ondiepere grondwaterstanden berekend als gevolg van de wijzigingen
in de onttrekkingen die zijn doorgevoerd in LHM 3.4.0; in de gele en rode gebieden diepere
grondwaterstanden. (NB, de schaal is een factor 10 vergroot).

2.3
2.3.1

Aanpassingen in de invoer van MetaSWAP
Wijziging in het maaiveld
In MetaSWAP is gebruik gemaakt van het nieuwe maaiveldbestand. Voor een beschrijving
wordt verwezen naar paragraaf 2.2.1.

2.3.2

Wijzigingen in de gewasfactoren
Ter voorbereiding van de nieuwe Deltascenario’s zijn de gewasparameters aangepast. In
opdracht van het ministerie van LNV is een nieuwe projectie gemaakt van de
gewaseigenschappen in het zichtjaar 2050. Voor een goede vergelijking met de huidige
situatie is ook de referentiesituatie in MetaSWAP aangepast en gelijkgeschakeld met de
ontwikkelingen die recent in het kader van het project Waterwijzer Landbouw hebben
plaatsgevonden.
In de vorige versies van LHM is gebruik gemaakt van gewasfactoren uit 2012 (zie
veranderingsrapportage LHM 3.0 op www.nhi.nu). De gewasfactoren in LHM 3.4.0 zijn
aangepast door de factoren te herkalibreren voor drie gewastypen, namelijk gras, aardappel
en mais. Daarbij is er voor gezorgd dat ze beter aansluiten op de recente ontwikkelingen van
de modellen SWAP en WOFOST, in het kader van de Waterwijzer Landbouw. De toegepaste
methode is beschreven in bijlage D1 en uitgebreid beschreven door Van Walsum en Supit
(2012). De resultaten van de kalibratie zijn samengevat in tabel 2.2. Aanvullende resultaten
zijn te vinden in bijlage D1.
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Tabel 2.2

Vergelijking van de verschillende balanstermen voor de gras, mais en aardappel bij gebruik van de

gewasfactoren uit LHM 3.3.0 en LHM 3.4.0. ETopt = totale verdamping bij optimale watervoorziening; Eact =
actuele bodemverdamping; Tpot = potentiele transpiratie; Eic = interceptieverdamping.

ETopt
Eact
Tpot
Eic

Gras
LHM 3.3.0
LHM 3.4.0
548
549
92
147
325
324
132
79

Mais
LHM 3.3.0
LHM 3.4.0
534
520
257
191
211
274
66
54

Aardappel
LHM 3.3.0
LHM 3.4.0
498
481
190
171
242
263
66
47

Voor grasland blijft de totale verdamping (ETopt) voor de beschouwde periode gelijk ten
opzichte van de kalibratie van 2012, maar zijn er grote verschuivingen in de termen van de
evapotranspiratie (bodemverdamping Eact, interceptie EIc, transpiratie Tpot) waarneembaar. In
de nieuwe parameterisatie neemt de bodemverdamping met een factor van ruim anderhalf
toe, als gevolg van een veel lagere LAI en bodembedekkingsgraad. Deze toename wordt
gecompenseerd door een afname van de interceptieverdamping en de transpiratie. De
potentiële transpiratie blijft ondanks de daling van de LAI op peil, als gevolg van het
wegvallen van een deel van de interceptie die de transpiratie onderdrukt. De gewasfactor
voor kale grond is na herkalibratie voor grasland veel lager dan voorheen. Dit komt doordat
nu rekening is gehouden met het “mulch effect” van grasland. Dit geldt ook op het moment
dat het gras net gemaaid is. Behalve de stoppels, blijven er altijd dode sprieten op de grond
liggen die de bodemverdamping temperen.
Voor maïs wordt de totale verdamping een kleine 3% lager, maar is er een grote verschuiving
tussen transpiratie en bodemverdamping. Als gevolg van de grotere gewasbedekking wordt
namelijk een 30% hogere transpiratie en een 25% lagere bodemverdamping berekend.
De totale verdamping wordt ook bij aardappelen 3% verlaagd. . De LAI komt weliswaar
significant hoger uit (20%), maar dat wordt opgevangen door de kalibratie (zie bijlage D1).
Effect op het LHM
Het effect van de nieuwe gewasfactoren op de gemiddeld hoogste en gemiddeld laagste
grondwaterstanden zijn weergegeven in Figuur 2.11 en op de actuele verdamping
(evapotranspiratie) in Figuur 2.12. De effecten zijn, zoals verwacht, gering (veelal kleiner dan
5 cm), maar wel zichtbaar afhankelijk van het type ondergrond en het landgebruik. Vooral
waar veel maispercelen en aardappelen geconcentreerd zijn, kunnen verschillen worden
gevonden.
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Figuur 2.11 Effect van de gewijzigde gewasfactoren op de berekende HG3 (links) en LG3 (rechts) voor het jaar
2003. In de blauwe gebieden worden ondiepere grondwaterstanden berekend met de nieuwe
gewasfactoren, in de gele en rode gebieden diepere grondwaterstanden.

Figuur 2.12 Berekende verdamping in LHM 3.4.0 (links) en verschil met verdamping in LHM 3.3.0 (rechts),
berekend voor 2003. Geel en oranje geven aan dat lagere verdamping wordt berekend in LHM 3.4.0.

2.3.3

Verbetering verdampingsberekening in veenweidegebieden
In opdracht van STOWA is een analyse uitgevoerd naar de verdampingsreductie in
voornamelijk de veenweidegebieden in het LHM. In 2014 is geconcludeerd (Caljé, et al, 2014)
dat er verschillen optreden in actuele verdamping zoals geschat met de Eddy-correlatie
methoden en het LHM. In LHM werd een hoge verdampingsreductie geconstateerd, die niet
optreedt in Eddy-correlatie metingen en ook niet in satellietbeelden (ETlook-data). Uit
vergelijking van de ruimtelijke beelden kwam naar voren dat de verschillen vooral optreden in
grote delen van het veenweidegebied. Dit was de belangrijkste aanleiding om te onderzoeken
wat de oorzaak was van de hoge verdampingsreductie en wat er met een korte verbeterslag
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aan kan worden gedaan. Hieronder wordt de analyse naar de verdampingsreductie kort
toegelicht. Voor meer gedetailleerde uitleg, zie bijlage D2.
Uit ruimtelijke analyse is gebleken dat grotere verdampingsreductie vooral optreedt in
zwaardere typen kleigronden. In Figuur 2.13 is weergegeven waar deze kleigronden
voorkomen.
Eerst is onderzocht of er een correlatie optreedt tussen de verdampingsreductie bij ondiepe
grondwaterstanden en respectievelijk de wortelzonedikte, het landgebruik en het bodemtype.
Op basis van de analyseresultaten is uiteindelijk besloten om het kleigehalte te reduceren,
waardoor de zware klei ‘verlicht’ wordt. Hierdoor komt de verdampingsreductie in de maand
juli 2006 (de maand waar de grootste afwijkingen met de metingen werden geconstateerd
door Caljé et al.) aanzienlijk dichter in de buurt van de metingen.
Uit Figuur 2.14 is een ruimtelijk beeld gegeven van de verdampingsreductie in juli 2006 voor
gebieden met een lage grondwaterstand (ondieper dan 1 meter beneden maaiveld), voor en
na de aanpassing. Voor de aanpassing wordt in grote gebieden een verdampingsreductie van
meer dan 50% berekend, dit wordt niet ondersteund door de satellietbeelden. Na het
verlichten van de klei is de verdampingsreductie aanzienlijk kleiner geworden. In Figuur 2.15
is een voorbeeld weergegeven van de verdampingsreductie in de tijd voor zowel het
uitgangsmodel als voor het verbeterde model. Duidelijk is te zien dat er nog wel
verdampingsreductie optreedt (tot wel 30 %), maar dat dit aanzienlijk minder is dan de eerder
berekende reductie van circa 75%.
Het effect van de wijziging is doorgerekend met het LHM, in dit geval voor het jaar 2006 zodat
een vergelijking kon worden gemaakt met de eerdere studie door Caljé et al (2014). In Figuur
2.16 is het effect op de gemiddeld hoogste en gemiddeld laagste grondwaterstand te zien.
Het effect is voornamelijk zichtbaar in de LG3, aangezien het effect op de berekende
verdamping zich voornamelijk afspeelt in de zomermaanden. De lagere verdampingsreductie
in de zomer betekent dat er meer water verdampt, wat leidt tot verdere uitzakking van de
grondwaterstanden.

.
Figuur 2.13 Ligging zware klei gronden
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Figuur 2.14 Relatieve verdamping in de maand juli 2006 voor gronden met een ondiepe grondwaterstand, in LHM
3.3.0 (links) en na het ‘verlichten’ van de klei (rechts). Rood geeft een hoge verdampingsreductie (lage
verdamping) weer, blauw een lage verdampingsreductie.

Figuur 2.15 Voorbeeld van het tijdsverloop van de relatieve verdamping [-] (de waarde is gelijk aan 1 minus de
verdampingsreductie) in het jaar 2006 voor (zwart) en na (rood) het ‘verlichten’ van de klei.
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Figuur 2.16 Effect van het verlichten van de klei op de berekende HG3 (links) en LG3 (rechts) voor het jaar 2006.
In de blauwe gebieden worden met de wijzigingen ondiepere grondwaterstanden berekend, in de gele en
rode gebieden diepere grondwaterstanden.

2.3.4

Wijziging van de beregeningshoeveelheden fruitteelt
Voor het landgebruikstype fruitteelt is een kleine wijziging doorgevoerd in het te beregenen
debiet. Dit was 3,6 mm en is aangepast naar 5 mm. Deze aanpassing is doorgevoerd in het
landgebruiksbestand (luse_svat.inp) van MetaSWAP. Figuur 2.17 laat zien dat er geen effect
is van de gewijzigde beregeningshoeveelheid op de gemiddeld hoogste en gemiddeld laagste
grondwaterstand in het jaar 2003.

Figuur 2.17 Effect van de gewijzigde beregeningshoeveelheden voor het landgebruikstype fruitteelt op de
berekende HG3 (links) en LG3 (rechts) voor het jaar 2003. In de blauwe gebieden worden met de
gewijzigde beregeningshoeveelheden ondiepere grondwaterstanden berekend, in de gele en rode gebieden
diepere grondwaterstanden.
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2.4

Aanpassingen in de invoer van MOZART
Op basis van de nieuwe invoer met zomer- en winterpeilen in het peilbeheerste deel van
Nederland zijn de streefpeilen in MOZART aangepast (de Lsw-attributen en de Waattributen). De aanpassingen hebben meegelopen met de aanpassingen in MODFLOW. De
effecten zijn meegenomen in de berekeningsresultaten die zijn beschreven in paragraaf
2.2.3.

2.5

Aanpassingen in de invoer van het Distributiemodel

2.5.1

Wijzigingen van de DM-districtsdebieten
Ten opzichte van LHM 3.3.0 zijn wijzigingen aangebracht in de invoer van het
Distributiemodel (DM) vanwege verschillende redenen. Hieronder wordt een aantal genoemd:
• Bij Buggenum is geen elektriciteitscentrale meer aanwezig
• WMO Elsbeekweg Twentekanaal Enschede is gestopt na de Vredestein brand in 2003.
Deze lozing stond nog wel in het LHM 3.3.0 na genoemd jaar.
• Voor Rivierenland is de invoer van het distributiemodel uitgebreid bestudeerd door het
waterschap en aangescherpte informatie is gegeven.
• De takcapaciteit op enkele takken (bijvoorbeeld Kuijkgemaal tak) is aangepast naar het
gewenste debiet.
• De doorspoeling op het Amsterdam Rijnkanaal en Noordzeekanaal via de Irenesluizen is
verhoogd; via de Oranjesluizen is de doorspoeling verminderd.
• De lozingscapaciteit van enkele districten is aangepast op basis feedback van RWS in
het kader van het project hydrologische input voor prestatiemanagementmodellen.
• Bij de analyse van de testberekeningen in het kader van dat zelfde project bleken in DM
balansfouten te worden gerapporteerd op erg natte dagen, bijvoorbeeld bij Spaarndam.
Op deze locaties is de gewenste afvoer aangepast.
De wijzingen van de DM-district debieten zijn doorgevoerd in de DM-invoerbestanden lnks.txt,
nds.txt, DWKeys.txt en fixed.txt. Hieronder volgt een samenvatting. Een uitgebreide
beschrijving van de wijzigingen is gegeven in bijlage D3.
Wijzigingen in het invoerbestand “lnks.txt”
•
•
•
•
•
•
•

Het gewenst debiet Weesp is gezet op tak 6016. Het gewenst debiet ARK Weesp is
daarom gezet op 18 m3/s, bij Oranjesluizen is het gewenst debiet met 8 m3/s
verminderd.
Het gewenst debiet van tak 4041 is verwijderd.
Kuijkgemaal tak 3008: de inlaatcapaciteit is gewijzigd van 4,6 m3/s naar 6,0 m3/s.
Spaarndam tak 40252: de capaciteit is gesteld op 999.
Tak 40252 “Spaarndam zoutindringing”, de zoutlek van NZK naar Rijnland is gesteld op
0,5 m3/s.
Tak 40251 “Spaarndam/Halfweg”, de gewenste afvoer in de zomer is gesteld op 3,1
m3/s (lozing op NZK).
Parksluizen tak 40561: de capaciteit is op 999 gezet.

Wijzigingen in het invoerbestand “nds.txt”
•

In “nds.txt” is geconstateerd dat het streefpeil bij Grave in DM al +7,95 m was.
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Wijzigingen in het invoerbestand “fixed.txt”
•
•

Onttrekking Buggenum op knoop 607 (Lateraalkanaal) is verwijderd.
Het schut-lekverlies bij Eefde is gewijzigd van 1,7 m3/s naar 2,5 m3/s, rekening houdend
met de schut-lekverliezen bij Delden/Hengelo.

Wijzigingen in het invoerbestand “DWKeys.txt”
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De afvoercapaciteit van district 100 (Baakse Beek-Veengoot) stond op 5,2 m3/s en is op
vrijwel onbeperkt gezet: 99 m3/s.
De totale lozingscapaciteit van district 19 is met 1,66 m3/s (100 m3/min) opgehoogd,
van 14,39 naar 16,06 m3/s (i.v.m. gemaal Linterzijl 100 m3/min). De lozingscapaciteit
Ankersmit zit bij district 107, dus dit is niet nogmaals bij district 19 opgenomen.
Voor de districten 521 en 861 is de lozingscapaciteit iets uitgebreid: Land van
Poortugaal van 90 naar 140 m3/min (naar Nieuwe Maas) en Breeman van 540 naar 600
m3/min (naar Oude Maas).
Voor het district 53 (Alblasserwaard) is de lozingscapaciteit opgehoogd van 54 m3/s
naar 68,9 m3/s.
Voor het district 45 (Krimpenerwaard) is de lozingscapaciteit voor de Lek gewijzigd van
400 naar 500 m3/min (gemaal Krimpenerwaard/Hoekse Sluis Bergambacht). De
lozigingscapaciteit Hollandse Ijssel via Verdoold is gewijzigd van 314 naar 450 m3/min.
Het gemaal Veurink naar 330 m3/min.
Voor het benedenstroomse deel van het gesplitste district 24 (district 241=D24 NW) is
de inlaat Lochem uit het Twentekanaal (knoop 1100) gewijzigd van 1,0 m3/s naar 1,3
m3/s.
De inlaat van district 23 en district 231 uit knoop 6045 is verplaatst naar knoop 6044 (in
het model geen effect, maar de ligging klopt beter met de praktijk).
Voor district 54 (Heusden/Altena) is de inlaatcapaciteit uit knoop 6013 gesteld op 5,48
m3/s en op DM knoop 6023 1,92 m3/s.
Voor district 91 (Noordwaard) is de inlaatcapaciteit uit DM knoop 6013 gesteld op 1,56
m3/s.
Voor district 53 (Alblasserwaard) is de inlaatcapaciteit uit DM knoop 6037 (Kinderdijk)
gesteldt op 6,36 m3/s.
Voor district 55 (Tielerwaard) is de inlaatcapaciteit uit DM knoop 3088 gesteld op 22
m3/s.
Voor district 93 (Maurikse Wetering uit Nederrijn Bontemorgen) is de inlaatcapaciteit
gewijzigd van 1 m3/s naar 3,88 m3/s; uit ARK Drielandenpunt is de capaciteit gewijzigd
van 0,35 naar 0,72 m3/s.
Voor district 112 is de inlaatcapaciteit voor Rietschoof de Jongh gesteld op 8,42 m3/s.
Voor district 113 is de inlaatcapaciteit voor Dam van Brakel gesteld op 0,70 m3/s.
Voor district 114 is de inlaatcapaciteit voor het Maas-Waalkanaal gewijzigd van 2,8 naar
5,08 m3/s.
Voor de districten 116 en 117 (Citters I en II) is bij elk een inlaat van 0,97 m3/s
toegevoegd uit het Maas–pand Grave (6011); de capaciteiten zijn gelijk aan LHM 3.3.0
(2,9 vs. 2,1 m3/s).
Voor district 118 is een inlaat van 0,19 m3/s toegevoegd uit de Maas (6013).

In Figuur 2.18 zijn de effecten van de aanpassingen in de DM invoer weergegeven voor de
gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstanden (respectievelijk HG3 en LG3) in het jaar
2003. Er zijn beperkte effecten waarneembaar bij lage grondwaterstanden. Om dit zichtbaar
te maken is de schaal van de legenda opgeblazen met een factor 10.
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De grootste effecten treden op bij district 241; de inlaat nabij Lochem vanuit het
Twentekanaal. Hier is de inlaatcapaciteit bij Lochem verhoogd van 0,01 naar 1,3 m3/s. Dit
betekent dat er een grotere hoeveelheid water beschikbaar is in het district wat leidt tot
stijging van de grondwaterstanden.

Figuur 2.18 Effect van de aanpassingen in de DM-invoerbestanden op de berekende HG3 (links) en LG3 (rechts)
voor het jaar 2003. In de blauwe gebieden worden met de debietaanpassingen ondiepere
grondwaterstanden berekend, in de gele en rode gebieden diepere grondwaterstanden. NB, het betreft een
aangepaste agenda (effecten > 1mm worden zichtbaar).
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3 Onderhoud Software
3.1

Inleiding
In dit hoofdstuk zijn de wijzigingen in de programmatuur beschreven. Het betreft kleine
aanpassingen in de modelcode van iMODFLOW en aanpassing van de
voorbewerkingsprogrammatuur. De aanpassingen in iMODFLOW zijn doorgevoerd om bij te
blijven bij de laatste modelversie. De aanpassingen in voor- en nabewerkingsprogrammatuur
zijn met name gericht op het faciliteren van het draaien met de pks(parallelle solver)-package,
die in LHM 3.3.0 is geïmplementeerd. De werkzaamheden hiervoor zijn eind 2017 uitgevoerd
in het kader van beheer en onderhoud en in een afzonderlijke memo gerapporteerd. Dit wordt
kort samengevat in voorliggende rapportage.
Tabel 3.1

Overzicht software svn versienummering

Software
Aansturing pythonscript
MODFLOW
MetaSWAP (incl. TRANSOL)
Aansturing componenten
Mozart
Mozart pre processing meteo
Mozart pre processing overig
DM
3.2

Svn versie
1113
1755
1233
313
763
922
704
842

Eigennummer
iMOD 4.2
iMOD 4.2

Wijzigingen iMODFLOW
Ten opzichte van de LHM 3.3.0 release is ervoor gekozen om de meest recente iMODFLOW
oplevering te nemen (versie 4.2). Met de gebruikte parameterisatie worden er geen
verschillen berekend ten opzichte van iMODFLOW verie 4.0 (zoals gerapporteerd voor LHM
3.3.0). Zie voor meer informatie de iMOD release notes op de website
http://oss.deltares.nl/web/imod/release-notes.

3.3

Wijzigingen MetaSWAP
Er zijn geen wijzigingen doorgevoerd in de MetaSWAP software.

3.4

Wijzigingen MOZART
Er zijn geen wijzigingen doorgevoerd in de MOZART software.

3.5

Wijzigingen DM
Er zijn geen wijzigingen doorgevoerd in de DM software.
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3.6
3.6.1

Voorbewerkingsprogrammatuur
Topsysteemscript
Bij het aanmaken van de invoer voor LHM 3.4.0 is gebruik gemaakt van het script
topsysteem.py. Dit script was nodig voor het aanmaken van nieuwe peilen, maar werkte de
afgelopen jaren niet meer door achterstallig beheer en onderhoud. Het script is geactiveerd
door nieuwe versies van ArcGIS en Python te installeren en het script licht te wijzigen. Goede
documentatie van het script ontbreekt echter nog.
In het script wordt op consistente wijze invoer aangemaakt voor het topsysteem. Het betreft
naast de invoer voor de ontwateringsbasis (in MODFLOW en MOZART) ook invoer voor
drainageweerstanden, op basis van de formule van De Lange (De Lange, 1997). Het
onderdeel van het script over drainageweerstanden is niet toegepast in LHM 3.4.0, omdat dit
nog meer uitzoekwerk vereist.
In het script wordt op basis van ondergrondgegevens en peilen een consistente set van
parameters afgeleid voor:
- Conductance:
o Buisdrainage
o Maaiveldgreppels
o SOF
- Bodemhoogte:
o Buisdrainage
o Maaiveldgreppels
o SOF
o Primair riviersysteem (zomer, winter)
o Secundair riviersysteem (zomer, winter)
o Tertiair riviersysteem (zomer, winter)
o Wellen
- Peilen:
o Primair riviersysteem (zomer, winter)
o Secundair riviersysteem (zomer, winter)
o Tertiair riviersysteem (zomer, winter)
o Wellen (zomer, winter)
- MOZART:
o Lsw-attributen
o Wa-attributen
- Koppeling:
o MFtoLSW
o Plottolsw

3.6.2

Configuratie scripts
De voorbewerkingsprogrammatuur voor MODFLOW is uitgebreid met opties die nodig zijn
voor het parallel kunnen doorrekenen van het LHM.

28

Veranderingsrapportage LHM 3.4.0

11202224-003-BGS-0001, Versie 5, 25 juli 2018, definitief

De ini-file is uitgebreid met de volgende opties:
- een optie om de naam van “I_accepted_v*.txt” op te geven,
- een optie die de locatie van de mpi-software aangeeft,
- een optie die de locatie van de iMOD GUI software aangeeft,
- een aanpassing van MetaSWAP key-naamgeving en opties:
o “deel_asc” is nu “verfijning_asc”
o een extra optie “overwrite”
o “svat_asc” en “modnum_asc” zijn nu overbodig
- een optie “loadfile” die nodig is voor de parallelle solver om het modeldomein juist vast te
stellen
- een optie “partopt”, waarmee aangegeven kan worden of er met een pointer grid
gerekend moet worden die subdomein dimensies bevat.
- een optie om alle idf-uitvoer na de simulatie te aggregeren: “idfmerge”
De batch-file is uitgebreid met de volgende opties:
- de optie die het aantal rekenkernen definieert “-runpks” voor het rekenen,
- de optie die het aantal rekenkernen definieert “-statepks” voor het aggregeren van de
bestanden benodigd voor een restart indien er op meerdere rekenkernen is gerekend,
- tevens is gekozen voor duidelijkere opzet van de batch-file door variabelen te definiëren
bovenin het bestand.
3.7
3.7.1

Nabewerkingsprogrammatuur
Wijzingen iMODFLOW en MetaSWAP
In november 2017 zijn enkele nabewerkingstools ontwikkeld die de berekende
grondwaterstanden van MODFLOW en de “init_svat.out” van MetaSWAP samenvoegt in
overeenstemming met de uitvoer bij serieel rekenen. Dit is nodig om de basis-nabewerking te
kunnen uitvoeren. Indien bijvoorbeeld op 8 rekenkernen is gerekend op de LHM server dan
worden de grondwaterstanden weggeschreven per deeldomein, dus 8 IDF-bestanden voor
elke tijdstap. Deze scripts zijn handig indien de aggregatie alleen voor enkele
uitvoerparameters hoeft te worden uitgevoerd. Indien alles geaggregeerd dient te worden,
heeft het de voorkeur de “idfmerge” optie gebruiken in de voorbewerkings ini-file van het LHM
waarmee het model wordt klaargezet.

3.7.2

Performance nabewerkingsprogrammatuur
Het draaien van nabewerkingsprogrammatuur kost wel extra tijd, voor LHM betreft het 1 dag
en 3 uur. Dit zit hem vooral in het samenvoegen van de bestanden, wat per tijdstap wordt
gerealiseerd. Hier moet rekening mee gehouden worden bij het inplannen van
modelsimulaties.
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4 Resultaten LHM 3.4.0
4.1

Inleiding
In hoofdstuk 2 zijn de veranderingen in de invoer in LHM 3.4.0 afzonderlijk beschreven. In dit
hoofdstuk worden de wijzigingen gecombineerd en wordt een aantal resultaten van LHM
3.4.0 gepresenteerd. Daarbij wordt ook een vergelijking gemaakt met de rekenresultaten van
LHM 3.3.0.
De informatie in dit hoofdstuk is gebaseerd op langjarige berekeningen, voor de periode 1996
- 2006, waarbij de eerste 2 jaren als inspeeljaren zijn gebruikt. Van de rekenresultaten
worden de belangrijkste karakteristieken, zoals de GxG, de verdamping en de afvoeren
beschreven.

4.2

Grondwaterstanden
In Figuur 4.1 zijn de verschillen in gemiddeld laagste en hoogste grondwaterstanden (GLG en
GHG) tussen LHM 3.3.0 en LHM 3.4.0 weergegeven. De absolute grondwaterstanden zijn
weergegeven in bijlage E.

Figuur 4.1 Verschil in grondwaterstanden in LHM 3.4.0 en LHM 3.3.0 voor de periode 1998 – 2006. Links: GHG,
rechts: GLG. In blauwe gebieden worden in de nieuwe release ondiepere grondwaterstanden berekend; in rode
gebieden diepere grondwaterstanden

De wijzingen in LHM 3.4.0 hebben effect op de grondwaterstanden in vrijwel heel Nederland.
De belangrijkste wijzingen zijn:
•
Over heel Nederland worden zowel diepere als ondiepere grondwaterstanden berekend
t.o.v. LHM 3.3.0. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door de gewijzigde maaiveldhoogte,
anderzijds doordat de actuele peilen zijn meegenomen in de regionale-systeempeil
afleiding (zie paragraaf 2.2.2).
•
De wijzigingen in bodemhoogtes van de drainagesystemen hebben beperkt effect op de
grondwaterstanden.
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•

Over heel Nederland is een minimaal effect waargenomen op de grondwaterstanden als
gevolg van de aangepaste gewasfactoren. Een lichte vernatting van enkele centimeters
treedt op in grote delen van Brabant.
•
In de Westland hydrotypen zakt als gevolg van een geringere verdampingsreductie in
de zomermaanden de berekende grondwaterstand in de zomer 5-20 cm dieper weg in
vergelijking tot LHM 3.3.0. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de wijzigingen in
peilen en maaiveld de effecten dempen t.o.v. het gepresenteerde individuele effect in
paragraaf 2.3.3.
De gewijzigde grondwaterstanden zijn getoetst en vergeleken met metingen, die ook eerder
zijn gebruikt bij toetsing van LHM 3.2.0 en LHM 3.3.0. De aandacht gaat hier uit naar de
eerste 2 modellagen. Landelijk gemiddeld is er een beperkte verbetering waarneembaar van
2 centimeter (p50-waarde). De mediaan waarde blijft nagenoeg gelijk (2 a 4 cm te droog). Per
regio (hydrotype) zijn wel grotere verbeteringen waarneembaar (zie Tabel 4.1). De
statistieken per hydrotype zijn weergegeven in bijlage F.
Tabel 4.1 Afwijking van de berekende grondwaterstand (p50) en de grondwaterstandswaarneming (p50) voor de
eerste twee lagen in LHM 3.3.0 en LHM 3.4.0. Negatieve waarden (m) geven aan dat het model te diepe
grondwaterstanden berekent; positieve waarden (m) te ondiepe grondwaterstanden.

Hydrotypenr

Hydrotype naam

1-24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

(alle)
Betuwe kom
Betuwe stroomrug
Dekzand Noord
Duinstrook
Eem en/of keileem
Keileem
Keileem/Peeloo
Löss
Nuenen
Oost NL
Open profiel
Peeloo
Singraven-beekdalen
Stuwwallen
Tegelen/Kedichem
Westland- C
Westland –D
Westland –DC
Westland –DH
Westland –DHC
Westland –H
Westland –HC
Water
Dekzand Zuid
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Laag 1
LHM 3.3.0

-0.05
0.20
0.07
0.13
-0.63
-0.08
0.04
-0.06
-0.10
-0.39
-0.13
-0.02
0.02
-0.81
-0.18
-0.28
-0.05
-0.27
-0.10
-0.24
-0.10
-0.05
0.49
-0.22

Laag 2
LHM 3.3.0

Laag 1
LHM 3.4.0

-0.03
0.14
0.05
0.19
-0.44
0.00
0.26
-0.01
-0.04
-0.20
-0.10
0.10
-0.03
-0.26
0.50
0.00
0.00
-0.27
-0.07
-0.15
0.07
0.32
0.13
-0.13

-0.01
0.24
0.08
0.20
-0.87
-0.10
0.06
0.02
-0.05
-0.31
-0.07
0.03
0.07
-0.87
-0.14
-0.28
-0.01
-0.23
-0.08
-0.24
-0.01
-0.11
-0.61
-0.22

Laag 2
LHM 3.4.0

-0.02
0.15
0.04
0.26
-0.45
0.00
0.36
0.02
-0.04
0.03
-0.04
0.14
0.03
-0.40
0.68
0.00
0.01
-0.25
-0.09
-0.11
0.03
0.34
0.12
-0.01
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4.3
4.3.1

Verdamping, beregening, grondwateraanvulling
Verdamping
Figuur 4.2 toont de berekende verdamping in LHM 3.4.0 en het verschil met LHM 3.3.0. Een
toename van de verdamping treedt voornamelijk op in de gebieden waar de klei is “verlicht”,
zoals beschreven in paragraaf 2.3.3. Overige verschillen, veelal kleiner dan 5 mm, zullen
vooral het gevolg zijn van de aanpassingen in de regionale peilen en drainagesystemen.

Figuur 4.2 Berekende verdamping in LHM 3.4.0 (links) en verschil met verdamping in LHM 3.3.0 (rechts),
berekend over de periode 1998 – 2006. De gele/ rode kleuren duiden op een toename van de verdamping.

4.3.2

Beregening
De veranderingen in beregening in LHM 3.4.0 t.o.v. LHM 3.3.0 zijn minimaal en grotendeels
het gevolg van het gewijzigde bodemtype in onder meer de veenweidegebieden (zie
paragraaf 2.3.3). De resultaten zijn weergegeven in Figuur 4.3.

Figuur 4.3 Berekende beregening in LHM 3.4.0 (links) en verschil met beregening in LHM 3.3.0 (rechts), berekend
over de periode 1998 – 2006. De gele en rode kleuren duiden op een toename van de beregening.

Veranderingsrapportage LHM 3.4.0

33

11202224-003-BGS-0001, Versie 5, 25 juli 2018, definitief

4.3.3

Grondwateraanvulling
De wijzigingen in grondwateraanvulling zijn duidelijk zichtbaar in het rechterkaartje van Figuur
4.4. De veenweidegebieden springen eruit, hier wordt een afname van de
grondwateraanvulling berekend door de afname van de verdampingsreductie (zie paragraaf
4.3.1). Tevens is op sommige locaties, zoals de kop van Noord Holland, een toename van de
grondwateraanvulling te zien. Deze locaties komen overeen met locaties waar een verlaging
van de gemiddelde grondwaterstand optreedt. Hierdoor wordt relatief minder water
oppervlakkig afgevoerd en kan meer water infiltreren.

Figuur 4.4 Berekende grondwateraanvulling in LHM 3.4.0 (links) en verschil met verdamping in LHM 3.3.0 (rechts),
berekend over de periode 1998 – 2006. De blauwe kleuren duiden op een afname van de
grondwateraanvulling.

4.4

Berekende aan- en afvoeren in LHM
In de aanpassingen in LHM 3.4.0 is gefocust op de verbeteringen die gewenst zijn voor de
oplevering basisprognose 2018. Hiervoor zijn enkele wijzingen doorgevoerd in de
inlaatdebieten. Als gevolg van de eerder beschreven aanpassingen in de regionale systemen
en de consistentie in de voorbewerking tussen (o.a.) MODFLOW en MOZART kunnen er ook
geringe wijzingen optreden in berekende aan- en afvoeren in LHM.
In de volgende figuren is bijvoorbeeld de vermindering van de doorspoeling bij de
Oranjesluizen te zien. Daarnaast te zien dat de inlaat bij Gouda, Friesland en het
Twentekanaal iets hoger zijn in LHM 3.4.0 t.o.v. LHM 3.3.0. Voor de inlaat bij Lemmer
bedraagt het verschil om en nabij de 3 m3/s.
De afvoeren in het primair, secundair en tertiair systeem kunnen geschat worden door het
verschil tussen de GXG en slootbodemhoogte. Bijlage G geeft deze verschillen weer. Naast
het primair, secundair en tertiair systeem geeft bijlage G ook de verschillen tussen de GXG
en de diepte van de buisdrainage en maaiveldgreppels.
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Figuur 4.5 Berekende afvoeren in 2003 bij de Oranjesluizen naar het IJ voor LHM 3.4.0 en LHM 3.3.0.

Figuur 4.6 Berekende afvoeren in 2003, bij Gouda, weergegeven voor LHM 3.4.0 en LHM 3.3.0. Positieve
waarden zijn aanvoeren; negatieve waarden zijn afvoeren.

Figuur 4.7 Berekende aanvoer in 2003 voor Lemmer (inlaat Friesland), voor LHM 3.4.0 en LHM 3.3.0.
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Figuur 4.8 Berekende aanvoer in 2003, voor Eefde (inlaat Twentekanalen), voor LHM 3.4.0 en LHM 3.3.0.

Figuur 4.9 Berekende aanvoer in 2003, voor Oosterhout, weergegeven voor LHM 3.4.0 en LHM 3.3.0.

4.4.1

IJsselmeer peil en chlorideconcentraties
In Figuur 4.10 is het berekende verloop van het IJsselmeerpeil weergegeven voor LHM 3.4.0
en LHM 3.3.0. Uit de figuur is af te leiden dat de wijzigingen een klein effect hebben op het
meerpeil aan het einde van de zomer. Vermoedelijk worden de wijzigingen veroorzaakt door
gewijzigd peilbeheer.
In het berekende chloridegehalte in grote boezemsystemen (Figuur 4.11 en Figuur 4.12) is
een verhoging waarneembaar. Dit wordt vermoedelijk veroorzaakt door wijzigingen in de
grondwaterstanden, die leiden tot gewijzigde afvoeren. Met dezelfde chloridebelasting kan dit
leiden tot wijziging van de berekende chlorideconcentraties in de boezemsystemen.

36

Veranderingsrapportage LHM 3.4.0

11202224-003-BGS-0001, Versie 5, 25 juli 2018, definitief

Figuur 4.10 Berekende verloop van het peil in het IJsselmeer voor het jaar 2003, weergegeven voor LHM
3.4.0 en LHM 3.3.0

Figuur 4.11 Berekende chloride concentratie in de boezem van Rijnland, voor de periode 1998-2003, weergegeven
voor LHM 3.4.0 en LHM 3.3.0
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Figuur 4.12 Berekende chloride concentratie in de boezem van Friesland, voor de periode 1998-2003,
weergegeven voor LHM 3.4.0 en LHM 3.3.0
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5 Conclusies en aanbevelingen
5.1

Conclusies
•

•

•

•
•
•
•
•
•

5.2

Ten behoeve van de zoetwatervoorziening 2018 is een nieuwe LHM versie (3.4.0)
opgeleverd waarbij diverse verbeteringen in het topsysteem zijn doorgevoerd. Daarbij
zijn ook enkele fouten hersteld en enkele (kleine) beheer- en onderhoudsactiviteiten
uitgevoerd.
De grootste aanpassing betreft de vernieuwing van de peilen in de peilbeheerste
gebieden en het nieuwe maaiveld. In combinatie met het vernieuwde
voorbewerkingsprogramma “topsysteem.py” en het geactualiseerde maaiveld is een
nieuwe ontwateringsbasis afgeleid. De effecten op de berekende grondwaterstanden
zijn duidelijk waarneembaar, waarbij zowel verhogingen als verlagingen van de
grondwaterstanden kunnen optreden ten opzichte van LHM 3.3.0.
Een verbetering van de gedefinieerde gewasfactoren voor aardappelen, maïs en gras
levert een kleine verandering op in de gemiddelde grondwaterstand in de betreffende
gebieden. De nieuwe gewasparameters leiden wel tot een behoorlijk andere verdeling
van de verdampingstermen, wat consequenties kan hebben voor de effectmodule voor
de landbouw.
In de veenweidegebieden en andere gebieden met zware klei is de
verdampingsreductie gereduceerd, wat leidt tot meer verdamping en het sterker
uitzakken van de grondwaterstanden in de zomer.
Op basis van commentaar van Brabant Water zijn onttrekkingsgegevens gecorrigeerd in
het LHM. Lokaal kunnen de verhogingen oplopen tot enkele meters.
De kleine aanpassing in beregeningshoeveelheden heeft een minimaal effect op de
gemiddelde grondwaterstand; minder dan 5 cm.
De P50 van de berekende grondwaterstanden in LHM 3.4.0 liggen voor heel Nederland
iets dichter bij de metingen, in vergelijking tot LHM 3.3.0. Het verschilt echter per
hydrotype of de afwijkingen groter of kleiner zijn geworden.
Wijzigingen in de inlaatdebieten en waterverdeling hebben beperkt effect op de
berekende grondwaterstand, met uitzondering van het district nabij Zutphen. In de
berekende wateraanvoeren en waterafvoeren zijn kleine verschuivingen waarneembaar.
In het kader van beheer en onderhoud is gerekend met een nieuwe executable van
MODFLOW (iMOD), dit heeft geen consequentie voor de berekeningsresultaten.

Aanbevelingen
Aanvullend op de aanbevelingen van LHM 3.3.0 en LHM 3.2.0 worden de volgende
aanbevelingen gedaan op basis van de werkzaamheden aan LHM 3.4.0:
•
Het is nodig om de topsysteemroutine nader te beheren en onderhouden. Het
programma werkt weer zodat er invoerbestanden voor de ontwatering kunnen worden
gegenereerd, maar het programma is op dit moment niet gedocumenteerd. Onderdelen
die de weerstanden genereren zijn niet gebruikt en moeten eerst verder worden
onderzocht.
•
In het kader van het NHI is een grondwateronttrekkingen-database ontwikkeld
(https://gwo.nhi.nu/), waar externe partijen zoals drinkwaterbedrijven hun
onttrekkingsgegevens kunnen delen met andere partijen in Nederland. Aanbevolen
wordt het LHM te actualiseren met de nieuwste onttrekkingsgegevens wanneer deze
database volledig gevuld is.
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A Overzicht van wijzingen van invoer in LHM 3.4.0
In deze bijlage zijn de gewijzigde invoerfiles van LHM 3.4.0 en LHM 3.3.0 weergegeven, op
basis van ini-files. In bijlage E is een overzicht gegeven van alle invoerfiles van LHM 3.3.0 en
aangegeven welke files gewijzigd zijn in LHM 3.4.0.
DBASE
LHM330
e:\LHM\DBASE\3.3.x

LHM340
e:\LHM\DBASE\3.4.0

MODFLOW
Parameter LHM330
DRN
{DBASE}\modflow\drn\...
BODH_B_250.IDF
BODH_BRP2012_MVGREP_250.IDF
BODH_SOF_250.IDF
RIV
{DBASE}\modflow\riv\regionaal\...
regionaal
Peilen:
PEIL_P1W_250.IDF
PEIL_S1W_250.IDF
PEIL_TW_250M.IDF
PEIL_P1Z_250.IDF
PEIL_S1Z_250.IDF
PEIL_TZ_250M.IDF

RIV wellen

WEL

bodemhoogtes:
BODH_P1W_250.IDF
BODH_S1W_250.IDF
BODH_P1Z_250.IDF
BODH_S1Z_250.IDF
{DBASE}\modflow\riv\wellen\...
peilw_wel.idf
peilz_wel.idf
bodh_wel.idf
{DBASE}\modflow\wel\...
wel_bw_l2_cor.ipf
wel_bw_l3_cor.ipf
wel_bw_l4_cor.ipf
wel_bw_l5_cor.ipf
wel_bw_l6_cor.ipf
wel_bw_l7_cor.ipf
wel_l02_NHI.ipf

LHM340
{DBASE}\modflow\drn\...
BODH_B_250.IDF
BODH_BRP2012_MVGREP_250.IDF
BODH_SOF_250.IDF
{DBASE}\modflow\riv\regionaal\...
Peilen:
PEIL_P1W_250.IDF
PEIL_S1W_250.IDF
PEIL_T1W_250.IDF
PEIL_P1Z_250.IDF
PEIL_S1Z_250.IDF
PEIL_T1Z_250.IDF
bodemhoogtes:
BODH_P1W_250.IDF
BODH_S1W_250.IDF
BODH_P1Z_250.IDF
BODH_S1Z_250.IDF
{DBASE}\modflow\riv\wellen\...
peilw_wel.idf
peilz_wel.idf
bodh_wel.idf
{DBASE}\modflow\wel\...
wel_bw_l2_cor.ipf
wel_bw_l3_cor.ipf
wel_bw_l4_cor.ipf
wel_bw_l5_cor.ipf
wel_bw_l6_cor.ipf
wel_bw_l7_cor.ipf
wel_l02_NHI.ipf

MetaSWAP
Parameter
Bodemeenhe
den database
Fact_svat

LHM330
e:\LHM\DBASE\Bodemeenheden_D
B\LHM2016_v02\
{DBASE}\metaswap\inp\fact_svat.inp
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LHM340
d:\tmp\Metaswap\veenweide_v02\
{DBASE}\metaswap\inp\fact_svat.inp
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Luse_svat

{DBASE}\metaswap\inp\luse_svat.in
p
{DBASE}\metaswap\grid\ahn_f250_c
m.asc

{DBASE}\metaswap\inp\luse_svat.in
p
{DBASE}\metaswap\grid\ahn_f250_c
m.asc

Parameter
Lswattr

LHM330
{DBASE}\mozart\mozartin\lswattr.csv

waattr

{DBASE}\mozart\mozartin\waattr.csv

LHM340
{DBASE}\mozart\mozartin\
lswattr.csv
{DBASE}\mozart\mozartin\
waattr.csv

AHN

MOZART

Distributiemodel
Parameter
DwKeys
fixed
lnks
nds

LHM330
{DBASE}\dm\Dwkeys.txt
{DBASE}\dm\fixed.txt
{DBASE}\dm\lnks.txt
{DBASE}\dm\nds.txt

LHM340
{DBASE}\dm\Dwkeys.txt
{DBASE}\dm\fixed.txt
{DBASE}\dm\lnks.txt
{DBASE}\dm\nds.txt

LHM330
{DBASE}\coupling\PlottoLSW.csv

LHM340
{DBASE}\coupling\PlottoLSW.csv

{DBASE}\coupling\MFtoLSW.csv

{DBASE}\coupling\MFtoLSW.csv

Coupling
Parameter
Tabel Plot-toLSW
Tabel
Modflow-toLSW
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B Invoerbestanden m.b.t. LHM gebiedschematisatie
In deze bijlage is een overzicht gegeven van de invoerfiles van LHM 3.3.0 (voor
preprocessing) en in grijs gearceerd aangegeven waar files gewijzigd zijn in versie LHM
3.4.0. Als een lege regel is gearceerd, betekent dat files zijn toegevoegd in versie LHM 3.4.0.
In bijlage E zijn de gewijzigde invoerfiles in LHM 3.4.0 weergegeven.
deelmodel

type/
packa
ge

key-ini

bestand

Beschrijving

Opmerkingen

MODFLOW

MFHFB
MFWEL

bar_l7

hfb_l7.gen

rate_nhi
_l1

wel_l01_nhi.ipf

Horizontal
flow
barrier
MODFLOW modellayer 7
Abstration groundwater type
'NHI' modellayer 1

MFWEL

rate_nhi
_l2

wel_l02_nhi.ipf

MFWEL

rate_nhi
_l3

wel_l03_nhi.ipf

MFWEL

rate_nhi
_l4

wel_l04_nhi.ipf

MFWEL

rate_nhi
_l5

wel_l05_nhi.ipf

MFWEL

rate_nhi
_l6

wel_l06_nhi.ipf

MFWEL

rate_nhi
_l7

wel_l07_nhi.ipf

MFWEL
MFWEL
MFWEL
MFWEL
MFWEL
MFWEL
MFWEL
MF-

rate_bw_
l2
rate_bw_
l3
rate_bw_
l4
rate_bw_
l5
rate_bw_
l6
rate_bw_
l7
rate_evid
es_l2
rate_evid

wel_bw_l2_cor.
ipf
wel_bw_l3_cor.
ipf
wel_bw_l4_cor.
ipf
wel_bw_l5_cor.
ipf
wel_bw_l6_cor.
ipf
wel_bw_l7_cor.
ipf
wel_evides_l2.i
pf
wel_evides_l3.i

breuken
ondergrond
overige
onttrekkingen,
industrieel
overige
onttrekkingen,
industrieel
overige
onttrekkingen,
industrieel
overige
onttrekkingen,
industrieel
overige
onttrekkingen,
industrieel
overige
onttrekkingen,
industrieel
overige
onttrekkingen,
industrieel
Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater
Onttrekking

MODFLOW

MODFLOW

MODFLOW

MODFLOW

MODFLOW

MODFLOW

MODFLOW

MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
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Abstration groundwater type
'NHI' modellayer 2
Abstration groundwater type
'NHI' modellayer 3
Abstration groundwater type
'NHI' modellayer 4
Abstration groundwater type
'NHI' modellayer 5
Abstration groundwater type
'NHI' modellayer 6
Abstration groundwater type
'NHI' modellayer 7
Abstration groundwater type
'Brabant Water' modellayer 2
Abstration groundwater type
'Brabant Water' modellayer 3
Abstration groundwater type
'Brabant Water' modellayer 4
Abstration groundwater type
'Brabant Water' modellayer 5
Abstration groundwater type
'Brabant Water' modellayer 6
Abstration groundwater type
'Brabant Water' modellayer 7
Abstration groundwater type
'Evides' modellayer 2
Abstration groundwater type

incl.

incl.

incl.

incl.

incl.

incl.

incl.
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MODFLOW

WEL

es_l3

pf

'Evides' modellayer 3

grondwater

MFWEL
MFWEL
MFWEL
MFWEL
MFWEL
MFWEL

wel_evides_l5.i
pf
wel_evides_l6.i
pf
wel_evides_l7.i
pf
wel_pwn_l2.ipf

wel_vitens_l1.i
pf

Abstration groundwater type
'Evides' modellayer 5
Abstration groundwater type
'Evides' modellayer 6
Abstration groundwater type
'Evides' modellayer 7
Abstration groundwater type
'PWN' modellayer 2
Abstration groundwater type
'PWN' modellayer 3
Abstration groundwater type '
Vitens' modellayer 1

Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater

wel_vitens_l2.i
pf

Abstration groundwater type '
Vitens' modellayer 2

Onttrekking
grondwater

wel_vitens_l3.i
pf

Abstration groundwater type '
Vitens' modellayer 3

Onttrekking
grondwater

wel_vitens_l4.i
pf

Abstration groundwater type '
Vitens' modellayer 4

Onttrekking
grondwater

wel_vitens_l5.i
pf

Abstration groundwater type '
Vitens' modellayer 5

Onttrekking
grondwater

wel_vitens_l6.i
pf

Abstration groundwater type '
Vitens' modellayer 6

Onttrekking
grondwater

wel_vitens_l7.i
pf

Abstration groundwater type '
Vitens' modellayer 7

Onttrekking
grondwater

wel_wbgr_l4.ipf

Abstration groundwater type '
Wat.B Groningen' modellayer
4
Abstration groundwater type '
Wat.B Groningen' modellayer
5
Abstration groundwater type '
Wat.B Groningen' modellayer
6
Abstration groundwater type '
Wat.B Groningen' modellayer
7
Abstration groundwater type '
Wat.M Drenthe' modellayer 4
Abstration groundwater type '
Wat.M Drenthe' modellayer 5
Abstration groundwater type '
Wat.M Drenthe' modellayer 6

Onttrekking
grondwater

MODFLOW

MFWEL

MODFLOW

MFWEL

MODFLOW

MFWEL

MODFLOW

MFWEL

MODFLOW

MFWEL

MODFLOW

MFWEL

MODFLOW

MFWEL

rate_evid
es_l5
rate_evid
es_l6
rate_evid
es_l7
rate_pwn
_l2
rate_pwn
_l3
rate_vite
ns_azure
_l1
rate_vite
ns_azure
_l2
rate_vite
ns_azure
_l3
rate_vite
ns_azure
_l4
rate_vite
ns_azure
_l5
rate_vite
ns_azure
_l6
rate_vite
ns_azure
_l7
rate_wbg
r_l4

MODFLOW

MFWEL

rate_wbg
r_l5

wel_wbgr_l5.ipf

MODFLOW

MFWEL

rate_wbg
r_l6

wel_wbgr_l6.ipf

MODFLOW

MFWEL

rate_wbg
r_l7

wel_wbgr_l7.ipf

MODFLOW

MFWEL
MFWEL
MFWEL

rate_wm
d_l4
rate_wm
d_l5
rate_wm
d_l6

wel_wmd_l4.ipf

MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW

MODFLOW
MODFLOW

B-2

wel_pwn_l3.ipf

wel_wmd_l5.ipf
wel_wmd_l6.ipf

Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater
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MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW

MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW

MFWEL
MFWEL
MFWEL
MFWEL
MFWEL
MFWEL
MFWEL
MFWEL
MFWEL
MFWEL
MFWEL
MFWEL
MFWEL
MFWEL
MFWEL
MFWEL
MFWEL
MFWEL
MFWEL
MFDRN
MFDRN
MFDRN

rate_wm
d_l7
rate_wml
_l2
rate_wml
_l3
rate_wml
_l4
rate_wml
_l5
rate_wml
_l6
rate_wml
_l7
rate_oas
en_l2
rate_oas
en_l3
rate_oas
en_l4
rate_oas
en_l5
rate_oas
en_l6
rate_ran
dflux_l1
rate_ran
dflux_l2
rate_ran
dflux_l3
rate_ran
dflux_l4
rate_ran
dflux_l5
rate_ran
dflux_l6
rate_ran
dflux_l7
drn_con
d_b
drn_con
d_olf
drn_con
d_mvg

MFDRN
MFDRN
MF-

drn_stag
e_b
drn_stag
e_olf
drn_stag
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wel_wmd_l7.ipf
wel_wml_l2_co
r.ipf
wel_wml_l3_co
r.ipf
wel_wml_l4_co
r.ipf
wel_wml_l5_co
r.ipf
wel_wml_l6_co
r.ipf
wel_wml_l7_co
r.ipf
wel_oasen_l2.i
pf
wel_oasen_l3.i
pf
wel_oasen_l4.i
pf
wel_oasen_l5.i
pf
wel_oasen_l6.i
pf
Randflux_L1.ip
f
Randflux_L2.ip
f
Randflux_L3.ip
f
Randflux_L4.ip
f
Randflux_L5.ip
f
Randflux_L6.ip
f
Randflux_L7.ip
f
COND_B_250.
IDF
COND_SOF_2
50.IDF
COND_BRP20
12_MVGREP_
250M.IDF
BODH_B_250.I
DF
BODH_SOF_2
50.IDF
BODH_BRP20

Abstration groundwater type '
Wat.M Drenthe' modellayer 7
Abstration groundwater type '
Wat.M Limburg' modellayer 2
Abstration groundwater type '
Wat.M Limburg' modellayer 3
Abstration groundwater type '
Wat.M Limburg' modellayer 4
Abstration groundwater type '
Wat.M Limburg' modellayer 5
Abstration groundwater type '
Wat.M Limburg' modellayer 6
Abstration groundwater type '
Wat.M Limburg' modellayer 7
Abstration groundwater type '
Wat.M Oasen' modellayer 2
Abstration groundwater type '
Wat.M Oasen' modellayer 3
Abstration groundwater type '
Wat.M Oasen' modellayer 4
Abstration groundwater type '
Wat.M Oasen' modellayer 5
Abstration groundwater type '
Wat.M Oasen' modellayer 6
Abstration groundwater type
'Randflux' modellayer 1
Abstration groundwater type
'Randflux' modellayer 2
Abstration groundwater type
'Randflux' modellayer 3
Abstration groundwater type
'Randflux' modellayer 4
Abstration groundwater type
'Randflux' modellayer 5
Abstration groundwater type
'Randflux' modellayer 6
Abstration groundwater type
'Randflux' modellayer 7
Drain conductance "buis"
modellayer 1
Drain
conductance
"overlandflow" modellayer 1
Drain conductance "greppels"
modellayer 1

Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater
Onttrekking
grondwater
Randvoorwaarden
buitenland
Randvoorwaarden
buitenland
Randvoorwaarden
buitenland
Randvoorwaarden
buitenland
Randvoorwaarden
buitenland
Randvoorwaarden
buitenland
Randvoorwaarden
buitenland
Buisdrainage
conductance
Maaivelddrains
Conductance
Drainage
Conductance

Drain stage "buis" modellayer
1
Drain stage "overlandflow"
modellayer 1
Drain
stage
"greppels"

Buisdrainage
hoogte
Drainage
hoogte
overland flow
Drainage
hoogte
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DRN

e_mvg

modellayer 1

greppels

ghb_con
d_s1l2

12_MVGREP_
250.IDF
ghb_cond_l02_
s01.idf

MODFLOW

MFGHB

General
head
boundary
conductance modellayer 2

MFGHB

ghb_stag
e_s1l2

ghb_stage_l02
_s01_v2.IDF

General head boundary stage
modellayer 2

MFRIV
MFRIV

riv_cond
_p1
riv_cond
_s1

COND_P_L0.I
DF
COND_S_L0.I
DF

Conductance riv "Primair"
modellayer 1
Conductance riv "Secundair"
modellayer 1

MFRIV
MFRIV
MFRIV
MFRIV
MFRIV
MFRIV

riv_cond
_t1
riv_cond
_h1
riv_cond
_h2
riv_cond
_w
riv_stage
_h1
riv_stage
_h2

COND_T_L0.I
DF
COND_HL1_2
50.IDF
COND_HL2_2
50.IDF
cond_wel.idf

Conductance riv "Tertair"
modellayer 1
Conductance riv "Hoofdwater"
modellayer 1
Conductance riv "Hoofdwater"
modellayer 2
Conductance riv "Wellen"
modellayer 1
Stages riv Hoofdwaterstyteem
modellayer 1
Stages riv Hoofdwaterstyteem
modellayer 2

MODFLOW

MFRIV

riv_stage
_p1w

PEIL_P1W_25
0.IDF

Stage riv "Primair"
modellayer 1

MODFLOW

MFRIV

riv_stage
_s1w

PEIL_S1W_25
0.IDF

Stage riv "Secundair" winter
modellayer 2

MODFLOW

MFRIV
MFRIV
MFRIV

riv_stage
_t1w
riv_stage
_ww
riv_stage
_p1z

PEIL_T1W_25
0.IDF
peilw_wel.idf
PEIL_P1Z_250
.IDF

Stage riv "Tertair"
modellayer 1
Stage riv "Wellen"
modellayer 1
Stage riv "Primair"
modellayer 1

Randvoorwaarden
Noordzee,
waddenzee
Randvoorwaarden
Noordzee,
waddenzee
Conductance
Primaire waterlopen
Conductance
Secundaire
waterlopen
Conductance
Tertiaire waterlopen
Conductance
hoofdwatersysteem
Conductance
hoofdwatersysteem
Conductance van
wellen.
Waterstand
per
maand voor elk jaar
Waterstand
per
maand voor elke
jaar
Winterpeilen
primaire
ontwatering
Winterpeilen
secundaire
ontwatering
Winterpeilen
tertiaire ontwatering
Peilen wellen

MODFLOW

MODFLOW

MODFLOW

MFRIV

riv_stage
_s1z

PEIL_S1Z_250
.IDF

Stage riv "Secundair" zomer
modellayer 1

MODFLOW

MFRIV
MFRIV
MFRIV
MFRIV

riv_stage
_t1z
riv_stage
_wz
riv_rbot_
p1w
riv_rbot_
s1w

PEIL_T1Z_250
.IDF
peilz_wel.idf

Stage riv "Tertair"
modellayer 1
Stage riv "Wellen"
modellayer 1
Bottom riv "Primair"
modellayer 1
Bottom riv "Secundair"
modellayer 1

MODFLOW

MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW

MODFLOW
MODFLOW

MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
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riv_hws
riv_hws

BODH_P1W_2
50.IDF
BODH_S1W_2
50.IDF

winter

winter
winter
zomer

zomer
zomer
winter
winter

zomerpeilen
primaire
ontwatering
zomerpeilen
secundaire
ontwatering
zomerpeilen
tertiaire ontwatering
Peilen wellen zomer
Bodemhoogte
primair winter
Bodemhoogte
secundair winter
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MODFLOW

MFRIV
MFRIV

riv_rbot_
t1w
riv_rbot_
h1w

PEIL_T1W_25
0.IDF
both_w_l1.idf

MODFLOW

MFRIV

riv_rbot_
h2w

both_w_l2.idf

MODFLOW

MFRIV
MFRIV
MFRIV
MFRIV
MFRIV

riv_rbot_
ww
riv_rbot_
p1z
riv_rbot_
s1z
riv_rbot_
t1z
riv_rbot_
h1z

bodh_wel.idf

MODFLOW

MFRIV

riv_rbot_
h2z

both_z_l2.idf

MODFLOW

MFRIV
MFRIV
MFRIV
MFRIV
MFRIV

riv_rbot_
wz
riv_inf_p
1
riv_inf_s
1
riv_inf_t1

bodh_wel.idf

riv_inf_h
1

INFMZ_P1_25
0.IDF
INFMZ_S1_25
0.IDF
INFMZ_T1_25
0.IDF
infmz_h_250_l
1.idf

MODFLOW

MFRIV

riv_inf_h
2

infmz_h_250_l
2.idf

MODFLOW

riv_inf_w

inff_wel.idf

MetaSWAP

MFRIV
MFRIV
MS

riv_conc
_w
init_svat

CWELLEN_15
M.IDF
init_svat.inp

MetaSWAP

MS

MetaSWAP

MS

MetaSWAP

MS

MetaSWAP

MS

solute_b
nd
solute_c
oliii
maaiveld
_asc
lgn_asc

solute_bnd.csv
.inp
solute_coliii.cs
v.inp
AHN_F250_C
M.ASC
lgn250.asc

MetaSWAP

MS

beregen

beregen.asc

MODFLOW

MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW

MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW
MODFLOW

MODFLOW
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BODH_P1Z_2
50.IDF
BODH_S1Z_2
50.IDF
PEIL_T1Z_250
.IDF
both_z_l1.idf

Bottom riv "Tertair" winter
modellayer 1
Bottoms
riv
Hoofdwaterstyteem
winter
modellayer 1
Bottoms
riv
Hoofdwaterstyteem
winter
modellayer 2
Bottom riv "Wellen" winter
modellayer 1
Bottom riv "Primair" zomer
modellayer 1
Bottom riv "Secundair" zomer
modellayer 1
Bottom riv "Tertair" zomer
modellayer 1
Bottoms
riv
Hoofdwaterstyteem
zomer
modellayer 1
Bottoms
riv
Hoofdwaterstyteem
zomer
modellayer 2
Bottom riv "Wellen" zomer
modellayer 1
Infiltratiefactor "Primair" zomer
modellayer 1
Infiltratiefactor riv "Secundair"
zomer modellayer 1
Infiltratiefactor riv "Tertair"
zomer modellayer 1
Infiltratiefactor
riv
Hoofdwaterstyteem
zomer
modellayer 1
Infiltratiefactor
riv
Hoofdwaterstyteem
zomer
modellayer 1
Infiltratiefactor riv "Wellen"
zomer modellayer 1
Concentration salt "wellen"
modellayer 1
state file, initialisation soil
moisture profiles
state file, salt

Bodemhoogte
tertiair winter
Bodemhoogte HWS
winter

state file, salt

Invoer zout

Grid file with surface level

Maaiveldhoogte

Grid file landuse

Landgebruik

Grid file location for irrigation

Locaties

Bodemhoogte HWS
winter
Bodemhoogte
wellen winter
Bodemhoogte
primair zomer
Bodemhoogte
Secundair zomer
Bodemhoogte
Tertiair zomer
Bodemhoogte HWS
zomer
Bodemhoogte HWS
zomer
Infiltratiefactor
wellen zomer
Infiltratiefactor
primair zomer
Infiltratiefactor voor
infiltratie secundair
Infiltratiefactor voor
infiltratie tertiair
Infiltratiefactor voor
infiltratie HWS
Infiltratiefactor voor
infiltratie HWS
Infiltratiefactor voor
infiltratie HWS
Bodemhoogte voor
infiltratie HWS
Initialisatiefile
MetaSWAP
Invoer zout

waar
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_asc
beregen_laag.
asc

Grid file irrigation
(model layer)

bassin.asc

Locations of bassins

svat2swnr_roff.
inp

Run-off

bodemSCR654
.asc

Soil input

Bodemkaart

MetaSWAP

MS

MetaSWAP

MS

MetaSWAP

MS

MetaSWAP

MS

MetaSWAP

MS

MOZART

MZ

uslsw

uslsw.dik

Mozart input file

MOZART

MZ

uslswde
m

uslswdem.dik

Mozart input file

MOZART

MZ

lswattr

lswattr.csv

Mozart input file

MOZART

MZ

waattr

waattr.csv

Mozart input file

Beschrijving
gebruikers Mozart
Beschrijving
gebruikersvraag
Mozart
Attribuutfile
van
LSW’s
Mozart invoerfile

DM

DM

DwKeys.txt

DM input file

Key-file DM

DM

DM

dm_DwK
eys
Nds

nds.txt

DM input file

DM-nodes

DM

DM

Lnks

lnks.txt

DM input file

DM-links

DM

DM

Uex_in

fixed.txt

DM input file

DM

DM

Rivers

DM input file

DM

DM

His

DMdecadeafvo
eren.txt
huidig2000201
9.his

ALL

METE
O
METE
O

prec_*

precipitation_*.
asc
evaporation_*.
asc

Precipitation

DM-fixed
gerelateerd
aan
DM-links en -nodes
Invoer
wateraanvoer DM
Invoer
DM
berekend
met
Sobek
Neerslag

ALL

B-6

beregen
_laag_as
c
bassin_a
sc
svat2sw
nr_roff.in
p
bodem.a
sc

beregend
kan
worden
Toekenning
beregening
modellaag
Locatie
bassins
glastuinbouw
Invoer run-off

depth

Calibratiefactor

evap_*

DM input file

Makkink Evaporation

Referentie
verdamping
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C Wijzigingen in MODFLOW invoer regionaal systeem
C.1

Verandering in Peilen (winter)
a. peil – maaiveld (primair)

b. peil (+m NAP) (primair)

c. peil – maaiveld (secundair)

d. peil (+m NAP) (secundair)
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e. peil – maaiveld (tertiair)

f. peil (+m NAP) (tertiair)

Figuur c1 Verandering peilen van de regionale riviersystemen (m) voor a. primair winter (m -mv), b. primair winter
(m +NAP), c. secundair winter (m -mv), d. secundair winter (m +NAP), e. tertiair winter (m -mv), f. tertiair
winter (m +NAP). Blauwe kleuren betekenen dat het nieuwe peil hoger is dan het LHM 3.3.0 peil. Rode/Gele
kleuren betekenen dat het nieuwe peil lager is dan het LHM 3.3.0 peil.

C.2

Verandering in bodemhoogte
a. bodemhoogte – maaiveld (primair)

b. bodemhoogte (+m NAP) (primair)

c. bodemhoogte – maaiveld (secundair)

d. bodemhoogte (+m NAP) (secundair)

C-2
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e. bodemhoogte – maaiveld (tertiair)

f. bodemhoogte (+m NAP) (tertiair)

Figuur c2 Verandering bodemhoogte van de regionale riviersystemen (m) voor a. primair (m -mv), b. primair
zomer (m +NAP), c. secundair zomer (m -mv), d. secundair zomer (m +NAP), e. tertiair zomer (m -mv), f.
tertiair zomer (m +NAP). Blauwe kleuren betekenen dat de nieuwe bodemhoogte hoger is dan de LHM 3.3.0
bodemhoogte. Rode/Gele kleuren betekenen dat de nieuwe bodemhoogte lager is dan het LHM 3.3.0 peil.
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D Achtergrondinformatie
D.1

Herkalibratie van gewasfactoren
Algemeen
Ter voorbereiding van de nieuwe Deltascenario’s zijn de gewasparameters aangepast. In
opdracht van het ministerie van LNV is een nieuwe projectie gemaakt voor de ontwikkeling
van gewassen voor het zichtjaar 2050. Voor een goede vergelijking met de huidige situatie is
ook de referentiesituatie in MetaSWAP aangepast en gelijkgeschakeld met de ontwikkelingen
die recent in het kader van het project Waterwijzer Landbouw hebben plaats gevonden, met
behulp van de modellen SWAP en WOFOST. In de vorige versies van LHM is gebruik
gemaakt van gewasfactoren uit 2012 (zie veranderingsrapportage LHM 3.0 op www.nhi.nu).
In het kader van het Waterwijzer Landbouw project is een variant van Penman-Monteith
ontwikkeld die geschikt is voor niet-volledige bodembedekking (Van Dam en Van Walsum,
2017). De kalibratie van gewasweerstanden is gedaan op basis van het langjarig gemiddelde
van de totale verdamping die berekend is met de gewasfactoren van Feddes (1987). De
werkwijze is beschreven in Van Walsum (2017); daarbij is voor de ijking op de huidige situatie
de rekenreeks 1971-2008 gebruikt. Voor de ‘klimaatrun’ van de huidige situatie wordt de
klimaatreeks 1981-2010 gebruikt.
In 2012 zijn voor het eerst de gewasparameters van het LHM gekalibreerd. Hierin was de
verdamping van SWAP nog niet op een correcte manier geijkt op Feddes (1987). Door de
nieuwe Penman-Monteith variant toe te passen, is het niet meer nodig om de LHM
parameters rechtstreeks op Feddes (1987) te ijken. De beschikbaarheid van de nieuwe
Penman-Monteith methode in SWAP biedt nu de mogelijkheid om op de deeltermen van
SWAP-simulaties te ijken.
Daarnaast is besloten om bij de interceptieberekening voor dagneerslag niet meer gebruik te
maken van het Rutter concept van de LHM methode. Die methode is namelijk alleen geschikt
voor korte tijdstappen van maximaal 1 uur. In plaats daarvan wordt het Von HoyningenBraden concept uit SWAP overgenomen, met bijbehorende parameters. De keuze van deze
methode kan in MetaSWAP per landgebruikstype worden gespecificeerd (vanaf versie
V7_3_3_2).
Methoden
Voor de herkalibratie van gewasfactoren is de hier beschreven methode gevolgd.
Van de SWAP-WOFOST berekeningen worden voor de tijdreeks 1971-2008 onder meer de
volgende uitkomsten van de Penman-Monteith rekenwijze gebruikt:
• Tdirect, de potentiële transpiratie van een droog gewas;
• Tdirectwet, de potentiële transpiratie van een nat gewas;
• LAI, de Leaf Area Index;
• LAIeff, de effectieve LAI gebruikt in de Penman-Monteith weerstandsberekeningen;
• Vcover, de gewasbedekkingsgraad.
De eerste stap in de verwerking betreft het berekenen van de gemiddelde LAI en
gewasbedekkingsgraad per kalenderdag van het jaar. Vervolgens wordt binnen het raamwerk

Veranderingsrapportage LHM 3.4.0

D-1

11202224-003-BGS-0001, Versie 5, 25 juli 2018, definitief

van wiskundige optimalisering de gewasfactor als functie van de LAI bepaald met een variant
op Van Walsum en Supit (2012). In het kort komt de methode op het volgende neer:
• De gewasfactor wordt berekend op basis van de effectieve LAI, LAIeff, met een
tabelfunctie die tijdens de ijking moet worden bepaald, fTtab (LAIeff). Deze functie
begint bij 0, is monotoon stijgend, met een eerste afgeleide die gelijk blijft of afneemt
(zoals bij de wet van afnemende meeropbrengsten);
• in het optimalisatiemodel voor de ijking van de tabelfunctie wordt als eis gesteld dat
het langjarig gemiddelde van de totale transpiratie gelijk is aan de waarde die uit de
SWAP berekeningen komt;
• de som van de absolute waarden van de afwijkingen per simulatie-dag worden in de
doelfunctie van de optimalisering geminimaliseerd.
Deze procedure wordt doorlopen voor zowel de transpiratie van een droog gewas als van een
nat gewas. Bij grasland is ervoor gekozen om – in afwijking van de methode uit 2012 – per
kalender dag de LAI te middelen, net als bij de bouwlandgewassen is gedaan. In 2012 werd
het LAI-verloop van een mediaan jaar gebruikt. Dit heeft als nadeel dat bij vergelijking met
metingen de toevalsfactor van de tijd - wel of niet net gemaaid – een te grote verstoring kan
geven.
Voor de gewasfactor van kale grond en van inundatiewater wordt geen variatie tijdens het
seizoen verondersteld. De waarden worden rechtstreeks gekalibreerd op SWAP door de
betreffende parameters in MetaSWAP te variëren.
De vier ‘basis’ verdampingstermen worden in de SWAP-simulatie verder bewerkt. Zo wordt
de Tdirect aangepast om rekening te houden met het feit dat een deel van de tijd de
transpiratie stil komt te liggen als gevolg van actieve interceptieverdamping. De uiteindelijke
toetsing geschiedt op basis van totalen van
• Tpot, de potentiële transpiratie
• Eic, de interceptieverdamping
• Eact, de actuele bodemverdamping
Resultaten
Voor grasland blijft de totale verdamping voor de beschouwde periode gelijk ten opzichte van
de kalibratie van 2012, maar zijn er grote verschuivingen in de termen. In de nieuwe
parameterisatie neemt de bodemverdamping met een factor van ruim anderhalf toe, als
gevolg van de veel lagere LAI en bodembedekkingsgraad. Deze toename wordt
gecompenseerd door een afname van de interceptieverdamping en de transpiratie. De
potentiële transpiratie blijft ondanks de daling van de LAI op peil, als gevolg van het
wegvallen van een deel van de interceptie die de transpiratie onderdrukt.
De gewasfactor voor kale grond is na herkalibratie voor grasland veel lager dan voorheen. Dit
komt doordat nu rekening is gehouden met het “mulch effect” van grasland. Dit geldt ook op
het moment dat het gras net gemaaid is. Behalve de stoppels, blijven er altijd dode sprieten
op de grond liggen die de bodemverdamping temperen.
Voor maïs (zie Figuur d1) wordt de totale verdamping een kleine 3% lager, maar is er een
grote verschuiving tussen transpiratie en bodemverdamping. Als gevolg van de grotere
gewasbedekking wordt namelijk een 30% hogere transpiratie en een 25% lagere
bodemverdamping berekend.
Bij aardappelen (zie figuur d2) zijn de totale veranderingen ook 3%. De LAI komt wel
significant hoger uit (20%), maar dat wordt opgevangen door de kalibratie. De verschuivingen
tussen de termen zijn veel kleiner dan bij de andere gewassen.
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Gewasparameters van maïs. Verklaring van symbolen: LAI = Leaf Area Index; Vc =

gewasbedekkingsgraad (vegetation cover); fT = verdampingsfactor voor transpiratie; fE = verdampingsfactor
voor kale grond verdamping
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voor kale grond verdamping
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De LAI tabelfuncties zijn als basis gebruikt waarbij de nieuw berekende effectieve LAI
(fTtab(LAIeff)) te zien is in figuur d3 (rechts), naast de relaties die in 2012 bepaald zijn (links).
Hierbij moet bedacht worden dat in 2012 de LAI is gebruikt, waarbij de maximale waarde van
de effectieve LAI op ca. 2 is gezet, terwijl in werkelijkheid de LAI een maximum heeft van
rond de 5.
1.4
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Figuur d3 Kalibratie van tabelfuncties van de LAI voor de gewasfactor fT(LAI) zoals berekend door Van Walsum
en Supit (2012) en de functies na herkalibratie. De functies na herkalibratie zijn gebaseerd op de LAIeff, de
‘effectieve’ LAI, die berekend wordt met LAIeff = LAI/(0.3*LAI + 1.2)

Interpretatie van de verschillen tussen de nieuw gekalibreerde parameters en die van 2012
vraagt tevens om inzicht in de overige parameters die de totale verdamping bepalen,
rekening houdend met verschuivingen. Een overzicht van deze verschuivingen is opgenomen
in tabel d1.
Tabel d1 Overzicht van verdampingstermen berekend met de parameters van Van Walsum en Supit (2012) en
parameters gekalibreerd op Waterwijzer Landbouw (2018). Verklaring van symbolen: Tpot = potentiele
transpiratie; Eic = interceptieverdamping; Eact = actuele bodemverdamping; ETopt = totale verdamping bij
optimale watervoorziening

Model
SWAP
MetaSWAP
MetaSWAP
SWAP
MetaSWAP
MetaSWAP
SWAP
MetaSWAP
MetaSWAP
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Gewas
Grass_2018H
Grass_2018H
Grass_2012
Maize_2018H
Maize_2018H
Maize_2012
Potato_2018H
Potato_2018H
Potato_2012

Tpot

Eic
321
324
325
275
274
211
265
263
242

Eact
78
79
132
54
54
66
46
47
66

ETopt
146
147
92
189
191
257
171
171
190

545
549
548
518
520
534
482
481
498
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D.2

Verbetering verdampingsberekening veenweidegebieden
Aanleiding voor verbetering
In het rapport: ‘Vergelijking van enkele schattingsmethoden voor de actuele verdamping’
(Caljé, Schaars, & Heijkers, 2014) wordt onder andere geconcludeerd dat er grote verschillen
optreden in de actuele verdamping, zoals geschat met de Eddy-correlatie methode en het
LHM, vooral tijdens droge perioden. De geschatte verdamping volgens sattelietdata (ET-look)
is veel meer in lijn met de Eddy-correlatie metingen. Het eddy-correlatie meetpunt waar dit
het duidelijkst optreedt is Cabauw (gras). Ook in de droge maand juli 2006 volgen de eddycorrelatie metingen de ETLook-data: de verdamping blijft hoog, ondanks de droogte. De
verdampingsreductie zoals die in de modellen (o.a. LHM) wordt bepaald, treedt niet op in de
eddy-correlatie metingen.
Het ruimtelijk beeld van de modeluitkomsten geeft aan dat dit fenomeen zich in grotere delen
van het veenweidegebied voordoet. Dit was de belangrijkste aanleiding om te onderzoeken
wat de oorzaak was van de te grote verdampingsreductie en wat er met een korte
verbeterslag aan kan worden gedaan.
Analyse
Bij de analyse van de problematiek in de Veenweidegebieden is vooral gekeken naar het
optreden van verdampingsreductie in gebieden met een relatief hoge grondwaterstand,
speciaal in juli 2006. De verdampingsreductie in deze maand is weergegeven in figuur d4 en
toont aan dat er in het peilbeheerste deel van NL grote gebieden zijn met een
verdampingsreductie van meer dan 50 %. Dit wordt niet ondersteund door de ET-look
beelden.

Figuur d4

verdampingsreductie in juli 2006 zoals berekend door het LHM

In het kader van Waterwijzer landbouw is ook ter plaatse van Cabauw gekeken naar de
mogelijkheden om de verdampingsreductie te verminderen. Hieruit kwam naar voren dat het
verdubbelen van de wortelzonedikte, van 20 naar 40cm, een effectieve oplossing zou kunnen
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zijn om de verdampingsreductie te verminderen. Een verdubbeling van de wortelzonedikte
leidt immers tot het vergroten van het reservoir dat kan worden benut om uit te verdampen.
Hoewel er wel enige onzekerheid is over de dikte van de wortelzone, deze hangt onder
andere af van het gewas en de bodemkenmerken, is een verdubbeling ervan geen redelijke
veronderstelling. Bovendien blijkt uit de vergelijking tussen berekende en gemeten
verdamping in Cabauw dat in de loop van juli 2006 het aangepaste model alsnog de
verdamping onderschat doordat de wortelzone teveel uitdroogt, wat erop duidt dat het
aanpassen van de wortelzonedikte niet ‘de beste knop is om aan te draaien’. In dit project is
met het LHM onderzocht of er een correlatie bestaat tussen de opgetreden
verdampingsreductie bij ondiepe grondwaterstanden en:
•
de wortelzonedikte,
•
het landgebruik,
•
het bodemtype.
Een duidelijke correlatie met landgebruik en wortelzonedikte was niet aanwezig. Wel werd
duidelijk dat een grote groep bodems een onevenredig grote reductie liet zien. Deze groep is
nader bestudeerd. Er bleken vooral veel kleigronden en grove zanden tussen te zitten. De
grove zanden zijn niet in beschouwing genomen. Hier mag een fixe reductie worden
verwacht. Vervolgens is onderzocht of de reductie verband zou houden met het type
kleigrond. Dit bleek het geval: de zwaardere typen kleigrond bleken verantwoordelijk voor de
grote verdampingsreductie. In Figuur 2.13 (paragraaf 2.3.3) is weergegeven op welke
plaatsen zware klei voorkomt.
Hierna is onderzoek gedaan naar de gevoeligheid van bergingscoëfficiënt en de verticale
doorlatendheid van zware klei.
Het verhogen van de bergingscoëfficiënt zal tot gevolg hebben dat er minder snel een
watertekort zal optreden en daarmee zal de verdampingsreductie verminderen. Dit blijkt voor
deel te kloppen. Er is sprake van een soort uitstel van executie. Aan het begin vermindert de
verdampingsreductie. Echter drogen de gronden op zeker moment alsnog uit met als gevolg
dat de verdamping flink reduceert.
Het verhogen van de verticale doorlatendheid heeft tot gevolg dat de capillaire opstijging
toeneemt. Hierdoor kan de verdampingsreductie flink worden tegengegaan. Bijkomend
voordeel is dat de berekende freatische grondwaterstand wat minder gedempt reageert. Het
verhogen van de verticale doorlatendheid in het bodemprofiel lijkt daarom een effectieve
maatregel. Hiervoor is een factor 10 afdoende. Nadeel van deze “maatregel” is dat de zo
gecreëerde bodem fysisch uit zijn verband is gerukt. Het is dan ook verstandiger om voor
deze maatregel een alternatieve benadering te zoek in de vorm van een andere
bodemfysische bouwsteen. Uiteindelijk is deze gevonden in een lichtere kleigrond. De
genomen maatregel om tot een verbeterde berekening te komen van de verdamping van de
zware kleigebieden is het ‘verlichten’ van de klei waardoor de verdampingsreductie in de
maand juli 2006 aanzienlijk dichter in de buurt is gekomen van de metingen. Uit Figuur 2.14
(paragraaf 2.3.3) is duidelijk af te lezen dat de verdampingsreductie sterk is afgenomen in
gebieden met een lage grondwaterstand (ondieper dan 1 meter beneden maaiveld in juli
2006). In Figuur 2.15 (paragraaf 2.3.3) is een voorbeeld weergeven van de
verdampingsreductie in de tijd voor zowel het uitgangsmodel als voor het verbeterde model.
Duidelijk is te zien dat er nog wel verdampingsreductie optreedt (tot wel 30 %), maar dat dit
aanzienlijk minder is dan de eerder berekende reductie van ca 75%.
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Figuur d5

Voorbeeld van de berekende freatische grondwaterstand met zware klei (zwart) en lichtere klei (rood).

Uit het voorbeeld van de berekende freatische grondwaterstand (figuur d5) blijkt dat zware
klei met name bij uitdroging een zeer dempend effect heeft op het verloop van de freatische
grondwaterstand. In de natte perioden wordt een vrijwel identiek verloop berekend. Dat
betekent dat er geen structurele effecten te verwachten zijn van deze ingreep, alleen
tijdelijke. Het meer piekerige verloop komt beter overeen met de waarnemingen van
bijvoorbeeld Cabauw. In figuur d6 zijn de waarnemingen, GWL5 uit de CESAR-database, en
de berekende grondwaterstanden geplot. De metingen liggen hoger dan de berekende
grondwaterstanden. De oorzaak hiervan is niet onderzocht. In dit verband gaat het om de
verbetering van het verloop van de grondwaterstand in de zomermaanden. Het
uitdrogingsverloop in juni en juli komt in het verbeterde model veel beter overeen met de
metingen. Ook de reactie op de neerslag in augustus is iets verbeterd.
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Figuur d6

Gemeten (GWL5 uit de CESAR-database) en de berekende grondwaterstanden (m) voor het jaar 2006.

Conclusie
De extreme verdampingsreductie in gebieden met ondiepe grondwaterstanden in de maand
juli 2006 zoals berekend met het LHM worden niet ondersteund door de Eddycorrelatiemetingen noch door de schattingen van de verdamping met ET-look.
Analyse heeft aangetoond dat de verdampingsreductie vooral optreedt in gebieden met
zwaardere kleitypen. Door de verticale doorlatendheid te verbeteren neemt de capillaire
opstijging toe en is er minder verdampingsreductie. Een dergelijke maatregel komt overeen
met het ‘verlichten’ van de klei. Deze maatregel is doorgevoerd voor alle zwaardere
kleigronden met als gevolg dat de verdampingsreductie aanzienlijk is verminderd; grofweg
gehalveerd. Dit is beter in lijn met de eddy-correlatie-metingen en de ET-look beelden.
Het LHM model zal als gevolg van het doorvoeren van deze wijzigingen een realistischere
verdampingsberekening laten zien in gebieden met zware klei. De gevolgen voor de
waterbalans voor heel Nederland zijn beperkt: de verdamping in 2006 neemt met 2 mm toe.
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D.3

Verbeteringen Distributiemodel
Wijzigingen van de DM-districtsdebieten
Ten opzichte van LHM 3.3.0 zijn wijzigingen aangebracht in de invoer van het
Distributiemodel (DM) vanwege verschillende redenen:
• Bij Buggenum is geen elektriciteitscentrale meer aanwezig
• WMO Elsbeekweg Twentekanaal Enschede is gestopt na de Vredestein brand in 2003.
Deze lozing stond nog wel in het LHM 3.3.0 na genoemd jaar.
• Voor Rivierenland is extra informatie beschikbaar gekomen, die verwerkt is in het bestand
“DWKeys.txt”.
• De takcapaciteit op enkele takken is aangepast naar het gewenste debiet.
• De doorspoeling op het Amsterdam Rijnkanaal en Noordzeekanaal via de Irenesluizen is
verhoogd; via de Oranjesluizen is de doorspoeling verminderd.
• De lozingscapaciteit van enkele districten is aangepast op basis feedback het kader van
het project hydrologische input voor prestatiemanagementmodellen (RWS).
• Bij de analyse van de testberekeningen in het kader van dat zelfde project bleken in DM
balansfouten te worden gerapporteerd op erg natte dagen, bijvoorbeeld bij Spaarndam
(zie bijlage G3).
Ter illustratie wordt hieronder de situatie voor Spaarndam kort toegelicht. Deze schematisatie
bestaat uit:
Een tak met capaciteitsbeperking en/of waterlozing (tak Leiden-Spaarndam, afvoer van
Rijnland naar NZK)
Een gewenst debiet (zoutlek) naar binnen
Een parallelle tak met gewenst debiet (doorspoeling) naar buiten, met afvoercapaciteit
gelijk aan de capaciteit aanvoerende tak vanuit de boezem (= tak Leiden Spaarndam).
Door neerslag en/of lozingen op de knoop Spaarndam kan het te realiseren debiet naar
buiten groter worden dan de opgegeven capaciteit, en dat leidt tot balansfouten op de
tak met het gewenste debiet. Dit komt door het feit dat DM daar een extra artificiële tak
heeft.
De aanpassing die hiervoor nodig is: het vergroten van de takcapaciteit (tak 40252).
Tevens speelt dit, zei het in mindere mate, bij Parksluizen (tak 40561).
•
Takdebiet bij Weesp is aangepast van 18 m3/s naar 25 m3/s.
De effecten worden verwacht in de districten getoond infiguren d7 en d8.
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Figuur d7 Overzicht DM-districten met aangepaste debieten of waar overwogen is debieten aan te passen.
11=”Zuidoost Drenthe", 19=”Salland”, 23=”Noordoost Veluwe”, 45=”Krimpenerwaard”, 53=”Alblasserwaard”,
54=”Land van Heusden en Altena”, 55=”Tielerwaard”, 91=”de Noordwaard”, 93=”Maurikse Wetering”,
100=”Baakse Beek / Veengoot”, 112=”Bommelerwaard (polders Rietschoof)”, 113=”Bommelerwaard (polder
van Dam)”, 114=”Bemalingsgebieden Bloemers & Quarle”, 115=”Hollands-Duitsch gemaal / Landweijer”,
116=”van Citters 1”, 117=”van Citters 2”, 118=”Bommelerwaard, Heerwaarden, Alem”, 231=”Veluwe
(afwatering IJssel)”, 241=”Inlaat Lochem uit Twentekanaal”, 521=”IJsselmonde Noord”, 861=”IJsselmonde
(noordoever Oude Maas)”.

Figuur d8 Effect van de aanpassingen in de DM-invoerbestanden op de berekende LG3 voor het jaar 2003 in
combinatie met een selectie van de DM-districten (paars) in Nederland (licht groen.). In de blauwe gebieden
worden met de debietaanpassingen ondiepere grondwaterstanden berekend, in de gele en rode gebieden
diepere grondwaterstanden. Let op: de schaal is met een factor 10 opgeblazen om aan te tonen dat er
verwachte effecten optreden in de aangewezen gebieden, maar dat de effecten wel klein zijn.
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De wijzingen van de DM-district debieten zijn doorgevoerd in de volgende DMinvoerbestanden:
•
lnks.txt
•
nds.txt
•
DWKeys.txt
•
fixed.txt
DM-invoerbestand “lnks.txt”
De wijzigingen in “lnks.txt” betreft:
•
Gewenst debiet Weesp is gezet op tak 6016.
In 3.3.0 is het gewenst debiet nog steeds 10 m3/s. Voor 2003 e.d. is dit correct. Na het
weghalen van sluiseiland Zeeburg is de doorspoeling via ARK verhoogd, en via de
Oranjesluizen verlaagd. Dit blijkt uit data van de inlaat van de Irenesluizen, zie figuur d9.
Vanaf 2008 is de inlaat Irenesluis duidelijk groter geworden. Gewenst debiet ARK
Weesp daarom gezet op 18 m3/s, bij Oranjesluizen gewenst debiet met 8 m3/s
verminderd.

Figuur d9 Daggemiddelde inlaat Irenesluizen bij Wijk bij Duurstede in m3/s. De data is geleverd door Arjen Kikkert
(RWS-WNN).

•
•
•
•
•

De inlaat van Zeeburg is op nul gezet (reeds in 3.3.0 gedaan), het gewenst debiet van
tak 4041 is verwijderd.
Het gewenst debiet van de Muiden tak 4006 is niet aangepast (nog steeds 7 m 3/s bij
max. capaciteit van 10 m3/s)
Pannerling tak 3001: inlaatcapaciteit 8 m3/s (reeds in 3.3.0) (info Rivierenland)
Kuijkgemaal tak 3008: inlaatcapaciteit 6,0 m3/s i.p.v. 4,6 m3/s (info Rivierenland)
Spaarndam tak 40252: capaciteit 999
–
Tak 40252 “Spaarndam zoutindringing”, zoutlek van NZK naar Rijnland is gesteld
op 0,5 m3/s.
–
Tak 40251 “Spaarndam/Halfweg”, lozing op NZK, gewenst afvoer in de zomer 3,1
m3/s
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•

Parksluizen tak 40561: capaciteit 999

DM-invoerbestand “nds.txt”
In “nds.txt” is geconstateerd dat het streefpeil bij Grave in DM al +7,95 m was.
DM-invoerbestand “fixed.txt”
De wijzigingen in “fixed.txt” betreft:
•
Onttrekking Buggenum op knoop 607 (Lateraalkanaal) verwijderd, want de centrale is
inmiddels gesloten
•
Eefde schut-lekverlies huidige situatie 2,5 m3/s in plaats van 1,7 m3/s
Is opgegeven in fixed.txt rekening houdend met de schut-lekverliezen bij
Delden/Hengelo
DM-invoerbestand “DWKeys.txt”
De wijzigingen in “DWKeys.txt” betreft:
- Lozingscapaciteit district 100 “Baakse Beek-Veengoot” stond op 5,2 m3/s. Dat is
alleen de capaciteit van gemaal Baakse Beek dat bij IJsselwaterstanden > 6,20 m
wordt ingezet. Bij lagere peilen is afvoercapaciteit van de beek 10,3 m 3/s. Veel
belangrijker is echter dat door de bovenstroomse sturing er de mogelijkheid tot vrije
afwatering via het Groene Kanaal (Stroomkanaal van Hackfort) is zolang de
IJsselwaterstand beneden de +9,20 m blijft. Berekeningen in LSM laten zien dat (bij
de gebruikte lagere lozingscapaciteit) de IJsselwaterstand ook in najaar 1998
beneden de +9 m bleef. Daarom is besloten de afvoercapaciteit van district 100 uit te
breiden tot 99 m3/s (vrijwel onbeperkt).
- District 19
o gemaal Linterzijl 100 m3/min volgens www.gemalen.nl (nu volgens de HKV
rapportage 1 m3/minuut, dat is nihil). Totale lozingscapaciteit district 19
opgehoogd met 1,66 m3/s (100 m3/min) van 14,39 naar 16,06 m3/s.
o Ankersmit lozingscapaciteit zit bij district 107, dus is niet nogmaals bij district
19 opgenomen
- PM district 11: geen grotere gemaalcapaciteiten gevonden op www.gemalen.nl.
De reden van de hoge berekende afvoeren in de RWS-prestatiesommen (groter dan
de gemaalcapaciteit) is nog niet helemaal duidelijk (Modflow-MetaSwap, er wordt
gedacht aan buitenlandse aanvoer).
- District 521 en 861 lozingscapaciteit iets uitgebreid:
o Land van Poortugaal 140 i.p.v. 90 m3/min (naar Nieuwe Maas)
o Breeman 600 in plaats van 540 m3/min (naar Oude Maas)
- District 53 Alblasserwaard lozingscapaciteit was in model 54 m3/s, volgens
www.gemalen.nl 1500 (Smit) + 15000 (Kok) + 435 (Overwaard/Wisboom) + 750
(Elshout) m3/min, dus opgehoogd tot 68,9 m3/s
- District 45 Krimpenerwaard
o lozingscapaciteit Lek: Gemaal Krimpenerwaard/Hoekse Sluis Bergambacht
500 m3/min (i.p.v. 400 m3/min in model, en 206,5 m3/min volgens rapportage
HKV 2009 pag.10-2)
o Lozingscap. Holl. IJssel via Verdoold i.p.v. 314 m3/min volgens
www.gemalen.nl 450 m3/min
o Gemaal Veurink 330 m3/min staat niet in de HKV rapportage genoemd
- Krimpenerwaard district 45 inlaatcapaciteit totaal 5,6 m3/s waarvan 4,0 uit de Lek, iets
aangepaste verdeelsleutels conform capaciteit. Dit is al doorgevoerd in 3.3.0.
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-

-

Inlaat Lochem uit Twentekanaal knoop 1100 voor benedenstroomse deel van het
gesplitste district 24 (district 241=D24 NW) nu 1,3 m3/s i.p.v. 1,0 m3/s volgens
IMPREX
Inlaat district 23 en district 231 uit knoop 6045 verplaatst naar knoop 6044; geen
effect want capaciteit is nul (maar nu geografisch wel beter)
Rivierenland district inlaatcapaciteit
o District 54 Heusden/Altena uit DM knoop 6013 5,48 m3/s
o District 54 Heusden/Altena uit DM knoop 6023 1,92 m3/s
o District 91 Noordwaard uit DM knoop 6013 1,56 m3/s
o District 53 Alblasserwaard uit DM knoop 6037 (bij Kinderdijk) cap. 6,36 m3/s
o District 55 Tielerwaard uit 3088 inlaatcap 22 m3/s
o District 93 Maurikse Wetering uit Nederrijn Bontemorgen 3,88 m 3/s in plaats
van 1 m3/s
o District 93 Maurikse Wetering uit ARK Drielandenpunt 0,72 m 3/s i.p.v. 0,35
m3/s
o District 112 inlaatcap. 8,42 m3/s Rietschoof de Jongh
o District 113 inlaatcap. 0,70 m3/s van Dam van Brakel
o District 114 inlaatcap. Maas-Waalkanaal 5,08 m3/s (i.p.v. 2,8)
o District 116 en 117 Citters ieder inlaat 0,97 m3/s toegevoegd uit Maas – pand
Grave (6011)
o District 118 inlaat 0,19 m3/s toegevoegd uit Maas (6013)
o District 115 Groesbeek/Ooijpolder inlaat uit Rijn (DM knoop 6020) blijft nul.
o Inlaatfracties bij aanpassingen waar van toepassing aangepast conform
capaciteiten
o Na gesprek met WSRL zijn aan district 116 en 117 (Citters I en II) inlaten
toegevoegd. De capaciteiten zijn gelijk aan LHM 3.3.0 (2,9 vs. 2,1 m3/s).
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E Berekende grondwaterstanden in LHM 3.4.0
In deze bijlage zijn de grondwaterstanden weergegeven, die zijn berekend met LHM 3.4.0.

Figuur e1

Berekende GHG (links) en GLG (rechts) van LHM 3.4.0 in m-mv.

Figuur e2

Berekende dynamiek (GHG-GLG) in LHM 3.4.0 in m
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F Statistieken grondwaterstanden LHM 3.4.0
In deze bijlage zijn de verschillen tussen berekende en gemeten grondwaterstanden
weergegeven voor de periode 1998-2006. Negatieve waarden geven aan dat het model te
droog is. Een toelichting op de set met metingen en de indeling in hydrotypen is gegeven in
paragraaf 2.2 van de veranderingsrapportage van LHM 3.3.0. De verschillen worden eerst
voor heel Nederland gepresenteerd, en vervolgens per hydrotype. Daarbij geven de rode
kleuren de afwijkingen van LHM 3.4.0 weer, de groene kleuren de afwijkingen voor LHM
3.3.0.

Figuur f.1.1 Afwijking (P50) in grondwaterstanden over de gehele simulatieperiode (19982006) voor LHM 3.4.0 ten opzichte van de DINO metingen. Getoond is de P50 voor
modellaag 1 (links) en modellaag 2 (rechts).

Figuur f1.2 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.4.0 voor heel Nederland, berekend op
basis van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen voor de periode 19982006. In deze figuur en de volgende figuren zijn aan de linkerkant de statistieken van LHM
3.4.0 gegeven; aan de rechterkant de statistieken van LHM 3.3.0.
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Hydrotype 1:

Figuur f1.3 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.4.0 voor hydrotype 1 berekend op basis
van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.
Hydrotype 2:

Figuur f1.4 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.4.0 voor hydrotype 2 berekend op basis
van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.
Hydrotype 3:

Figuur f1.5 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.4.0 voor hydrotype 3 berekend op basis
van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.
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Hydrotype 4:

Figuur f1.6 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.4.0 voor hydrotype 4 berekend op basis
van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.
Hydrotype 5:

Figuur f1.7 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.4.0 voor hydrotype 5 berekend op basis
van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.
Hydrotype 6:

Figuur f1.8 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.4.0 voor hydrotype 6 berekend op basis
van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.
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Hydrotype 7:

Figuur f1.9 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.4.0 voor hydrotype 7 berekend op basis
van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.
Hydrotype 8:

Figuur f1.10 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.4.0 voor hydrotype 8 berekend op
basis van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen. NB. voor dit hydrotype
zijn geen meetgegevens beschikbaar uit DINO.
Hydrotype 9:

Figuur f1.11 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.4.0 voor hydrotype 9 berekend op
basis van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.
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Hydrotype 10:

Figuur f1.12 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.4.0 voor hydrotype 10 berekend op
basis van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.
Hydrotype 11:

Figuur f1.13 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.4.0 voor hydrotype 11 berekend op
basis van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.
Hydrotype 12:

Figuur f1.14 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.4.0 voor hydrotype 12 berekend op
basis van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.
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Hydrotype 13:

Figuur f1.15 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.4.0 voor hydrotype 13 berekend op
basis van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.
Hydrotype 14:

Figuur f1.16 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.4.0 voor hydrotype 14 berekend op
basis van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.
Hydrotype 15:

Figuur f1.17 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.4.0 voor hydrotype 15 berekend op
basis van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.
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Hydrotype 16:

Figuur f1.18 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.4.0 voor hydrotype 16 berekend op
basis van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.
Hydrotype 17:

Figuur f1.19 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.4.0 voor hydrotype 17 berekend op
basis van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.
Hydrotype 18:

Figuur f1.20 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.4.0 voor hydrotype 18 berekend op
basis van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.
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Hydrotype 19:

Figuur f1.21 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.4.0 voor hydrotype 19 berekend op
basis van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.
Hydrotype 20:

Figuur f1.22 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.4.0 voor hydrotype 20 berekend op
basis van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.

Hydrotype 21:

Figuur f1.23 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.4.0 voor hydrotype 21 berekend op
basis van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.
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Hydrotype 22:

Figuur f1.24 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.4.0 voor hydrotype 22 berekend op
basis van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.
Hydrotype 23:

Figuur f1.25 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.4.0 voor hydrotype 23 berekend op
basis van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.
Hydrotype 24:

Figuur f1.26 Grondwaterstatistieken (P50) van LHM 3.4.0 voor hydrotype 24 berekend op
basis van DINO grondwaterstandsmetingen en modelberekeningen.
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G Afvoeren bij GHG en GLG situaties

Het verschil tussen de bodemhoogte van de verschillende systemen en de GXG zegt iets
over de afvoeren bij GHG en GLG situaties. Onderstaande figuren geven deze verschillen
weer voor het primair, secundair en tertiair riviersysteem en voor de buisdrainage en de
maaiveldgreppels.

Figuur g1

Verschil tussen de GHG (links) en GLG (rechts) en de bodemhoogte van het primair riviersysteem in

LHM 3.4.0. Blauwe kleuren geven aan dat de bodemhoogte dieper ligt dan de GXG, rode kleuren geven aan
dat de GXG dieper ligt dan de bodemhoogte.

Figuur g2 Verschil tussen de GHG (links) en GLG (rechts) en de bodemhoogte van het secundair riviersysteem in
LHM 3.4.0. Blauwe kleuren geven aan dat de bodemhoogte dieper ligt dan de GXG, rode kleuren geven aan
dat de GXG dieper ligt dan de bodemhoogte.
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Figuur g3

Verschil tussen de GHG (links) en GLG (rechts) en de bodemhoogte van het tertiair riviersysteem in

LHM 3.4.0. Blauwe kleuren geven aan dat de bodemhoogte dieper ligt dan de GXG, rode kleuren geven aan
dat de GXG dieper ligt dan de bodemhoogte.

Figuur g4 Verschil tussen de GHG (links) en GLG (rechts) en de bodemhoogte van de buisdrainage in LHM 3.4.0.
Blauwe kleuren geven aan dat de buisdrainage dieper ligt dan de GXG, rode kleuren geven aan dat de GXG
dieper ligt dan de buisdrainage.
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Figuur g5

Verschil tussen de GHG (links) en GLG (rechts) en de bodemhoogte van de maaiveldgreppels in LHM

3.4.0. Blauwe kleuren geven aan dat de bodemhoogte dieper ligt dan de GXG, rode kleuren geven aan dat
de GXG dieper ligt dan de bodemhoogte.
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