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1 Inleiding
1.1

Achtergrond
Jaarlijks vind een release plaats van een nieuwe NHI versie. In deze versie zijn de laatste
inzichten verwerkt die beschikbaar en toepasbaar zijn. De aanpassingen zijn vooral gevoed
door feedback uit de regio en de ervaringen uit de toepassing en gebruik van NHI 2.2 in het
Deelprogramma-Zoetwater van het Deltaprogramma. Sinds medio 2010 is afgesproken
nieuwe NHI versies telkens te vergelijken met de vorige versie, en te toetsen aan de hand
van vooraf afgesproken kwaliteitscriteria. Het nu voorliggende rapport beschrijft de
wijzigingen van NHI 3.0 ten opzichte van NHI 2.2. De toetsing van NHI 3.0 wordt in een apart
rapport toegelicht (Hoogewoud et al. 2012).

1.2

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 worden de verschillende aanpassingen in NHI 2.2 beschreven. De
aanpassingen zijn thematisch per deelsysteem gerangschikt. Tevens wordt inzichtelijk
gemaakt welk afzonderlijk effect deze specifieke verandering heeft. In hoofdstuk 3 zijn alle
veranderingen samengevoegd tot NHI 3.0 en worden effecten van de aanpassingen
besproken en vergeleken met NHI 2.2. Hoofdstuk 4 en 5 bevatten de conclusies en
aanbevelingen.
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2 Verbeteringen in NHI 3.0
2.1

Inleiding
In dit hoofdstuk worden de aanpassingen van NHI 3.0 beschreven. De voornaamste
veranderingen hebben betrekking op het toevoegen van Zuid Limburg, het verfijnen van de
bodemschematisatie en het opnemen van regionale schematisaties van het
oppervlaktewater. Voor de 4 deelsystemen van het NHI (en soms per ingreep in een
deelsysteem) zijn de veranderingen geëvalueerd. In NHI 3.0 zijn relatief grote (conceptuele)
veranderingen doorgevoerd. Deze zijn vaak te groot om in deze rapportage te verwerken.
Voor NHI 3.0 wordt echter ook de achtergrondrapportage geupdate. Hier worden
schematisaties en keuzes in detail vastgelegd. In deze rapportage worden veranderingen op
hoofdlijnen beschreven. Een aantal veranderingen hebben niet het gewenste resultaat
opgeleverd. Deze ervaringen worden mee genomen bij het opstellen van NHI 3.1. In de
volgende paragrafen worden de veranderingen beschreven die wel in NHI 3.0 zijn
opgenomen.

2.2

Grondwater

2.2.1

Inleiding
Het verzadigde grondwater wordt gemodelleerd met MODFLOW. Er zijn een aantal
aanpassingen gedaan aan de schematisatie. Zo is de ondergrond van Zuid Limburg
toegevoegd, zijn er nieuwe lekweerstanden berekend en zijn op basis van de
grondwatermodel databank (GMDB) nieuwe peilen en onttrekkingen toegevoegd. In deze
paragraaf worden de verbeteringen beschreven evenals het effect van deze verbeteringen op
de resultaten.

2.2.2

Zuid Limburg
De ondergrond van Zuid Limburg is aan de grondwater schematisatie toegevoegd. Er is een
7 lagenmodel opgesteld. Bij het maken van de laagindeling is gebruik gemaakt van het
regionale grondwatermodel IWANH. Voor het parameteriseren van het lagenmodel is gebruik
gemaakt van REGIS II.1. Dat wil zeggen dat de ligging van de modellagen in de diepte en de
doorlatendheden REGIS als basis hebben. In de achtergrond documentatie van NHI (in
voorbereiding) wordt nader beschreven hoe de schematisatie tot stand gekomen is.
De oppervlaktewaterpeilen in Zuid Limburg zijn overgenomen uit IWANH.
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Figuur 2.1 Grondwaterstand Zuid Limburg in meters t.o.v. maaiveld (links) t.o.v. NAP (rechts)

2.2.3

Vereenvoudiging lekweerstanden
De lekweerstand is de weerstand (in MODFLOW) tussen een waterloop en het freatisch
pakket. Voor het regionale wateren worden 3 slootsystemen onderscheiden op basis van de
slootbreedte in de top10 vector, te weten:
- > 3 m breed, primaire waterlopen, altijd watervoerend;
- 3-1 m breed, secundaire waterlopen, altijd watervoerend;
- < 1m breed, tertiaire waterlopen, af en toe watervoerend.
Voor elk drainage systeem is 1 lekweerstand berekend (zie achtergrond rapportage). Dit
verschilt van NHI 2.2 waar in totaal 6 lekweerstanden werden gebruikt voor de verschillende
mogelijke combinaties van slootstelsels (NHI achtergrond, 2008).
Tijdens het testen is gebleken dat de verschillen in effectieve lekweerstand in NHI gering zijn.
Met deze 3 lekweerstanden worden vrijwel dezelfde grondwaterstanden en fluxen
uitgerekend. Voordeel van het gebruik van 3 lekweerstanden is dat dit overzichtelijker is bij
analyses en eenvoudiger is uit te leggen.

Figuur 2.2 Links; Freatische lekweerstand voor het primaire systeem in dagen. Rechts; verandering van de
stationaire berekende grondwaterstand als gevolg van de nieuwe lekweerstanden
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2.2.4

Regionale peilen uit GMDB
Verschillende regio’s hebben (geschematiseerde) peilen van hun grondwatermodel in de
GMDB geplaatst. Deze peilen zijn in NHI overgenomen. NHI gaat voor de ligging van
regionaal oppervlaktewater uit van de top10 vector. Van dit bestand is een 25 meter grid
schematisatie gemaakt. Voor alle in NHI geschematiseerde waterlopen is het peil uit de
GMDB gebruikt indien er een peil aanwezig is. Bij de schematisatie kunnen artefacten
ontstaan doordat sloten uit de GMDB en NHI elkaar net niet helemaal overlappen. Bij het
overzetten van data naar NHI is hier rekening mee gehouden door de peilen, binnen een
buffer, te koppelen aan de dichtstbijzijnde waterloop .

Figuur 2.3 Regio’s waar gebruik is gemaakt van extra informatie over regionale oppervlaktewaterpeilen (via de
GMDB)
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Figuur 2.4 Effecten (in meters) van nieuwe peilen op de stationair berekende grondwaterstand.

Het is te zien dat er grote effecten optreden in Brabant. Van deze regio zijn voor het eerst
peilen uit regionale grondwatermodellen in NHI toegepast. In andere regio’s waar regionale
data gebruikt is was in NHI 2.2 ook al gebruik gemaakt van regionale data. Waar mogelijk is
deze geactualiseerd. In het MIPWA gebied is recent een nieuw peil afgeleid uit maaiveld
gegevens. Deze peilen zijn nu ook in NHI toegepast en dit geeft relevante verschillen. De
verschillen in de overige gebieden zijn beperkt.
2.2.5

Verbeterde onttrekkingen uit GMDB
In de GMDB zijn alle drinkwateronttrekkingen verzameld bij via de drinkwatermaatschappijen
en provincies. Deze data is ingebracht in het NHI. In NHI 2.2 waren sommige onttrekkingen 2
keer geschematiseerd, bijvoorbeeld in oost Nederland kwam dit voor. In NHI 3.0 is dit
probleem voor de drinkwateronttrekkingen verholpen. Daarnaast verschillen de onttrokken
hoeveelheden van NHI 2.2 met die zoals aangeleverd aan de GMDB. Een verschil van 1
miljoen kuub per jaar komt voor en geeft al snel stijghoogte veranderingen groter dan 2
meter.

6
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Figuur 2.5 Geschematiseerde onttrekkingen in NHI 3.0 uit de GMDB

Figuur 2.6 Effecten van nieuwe onttrekkingen op de stationaire grondwaterstand/stijghoogte. Links de
veranderingen (in meters) in modellaag1 en rechts de verandering in modellaag 4.

Eventuele veranderingen in de onttrokken hoeveelheden hebben in de diepere modellagen
(waar uit onttrokken wordt) een groter effect dan in de freatische modellaag 1. Dit wordt mede
veroorzaakt door de dempende werking van kleilagen tussen modellaag 1 en 4. Op de
heuvelruggen werken veranderingen ook freatisch ver door. Er is hier geen demping vanuit
oppervlaktewateren en tussenliggende kleilagen.
2.2.6

Ondergrond uit GMDB
De ondergrondschematisatie van NHI3.0 is opgesteld aan de hand van informatie uit de
GMDB. In de GMDB is een consensus lagenmodel aanwezig dat samen met regionale
waterbeheerders is opgesteld. Dit consensusmodel komt grotendeels overeen met REGIS
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II.1. Inzichten uit het AZURE model hebben geleid tot aanpassingen aan de verbreiding en
ligging van Boxtel klei 1, de Woudenberg formatie en de Eemklei 1 in het gebied van de
Eemvallei. Op basis van het Brabant model is de schematisatie van enkele modellagen ook
aangepast ten opzichte van REGIS II.1 en dus ook NHI 2.2. Per hydrogeologische laag is de
relatie met het NHI lagenmodel gelegd. Op basis van de ligging van de geohydrologische
lagen zijn de top’s en bottem’s van het NHI (7) lagenmodel berekend. Vervolgens zijn hier
kh/kv-waarden van Regis II.1 aan toegekend en de kD en c-waarden berekend. In NHI 3.0
zijn de kD en C waarden nationaal gezien vrijwel gelijk aan die van NHI2.2. Ter illustratie is
de som van de weerstanden en doorlaatvermogens voor NHI2.2 en NHI3.0 in onderstaande
figuur weergegeven. Er is te zien dat de totale C (weerstand) en kD (doorlaatvermogen)
grotendeels gelijk is gebleven. In Noordwest Brabant is de C en kD wat toegenomen als
gevolg van het inpassen van een deel van de schematisatie het regionale grondwatermodel
in Brabant. Lokaal zijn echter wel afwijkingen te zien omdat de technieken waarmee de
ondergrondschematisatie gemaakt wordt verbeterd zijn. Zo wordt in de huidige techniek
bijvoorbeeld gewaarborgd dat de k-waarden realistisch zijn en elke geparameteriseerde laag
ook een dikte heeft. Dit is bijvoorbeeld belangrijk voor stroombaanberekeningen. In eerdere
versies van NHI lag de nadruk meer op kD waarden.

Figuur 2.7 Som van de weerstanden van NHI2.2 (links) en NHI 3.0 (rechts)
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Figuur 2.8 Som van de doorlaatvermogens van NHI2.2 (links) en NHI 3.0 (rechts)

Figuur 2.9 Effect van de nieuwe geohydrologische schematisatie op stationaire grondwaterstand van modellaag 1
(links) en modellaag 4 (rechts).

In bovenstaande figuren is het effect te zien van de nieuwe geohydrologische schematisatie
op de grondwaterstand/stijghoogte. Freatisch zijn effecten zichtbaar op de heuvelruggen van
de Veluwe en Utrecht. Dit werd mede veroorzaakt door een andere interpretatie van de in
REGIS II.1 geschematiseerde gestuwde complexen waarbij verticale weerstand verloren is
gegaan. Bij de herkalibratie van NHI 3.0 in oktober 2012 is deze fout hersteld.
De stijghoogte van modellaag 4 is het meest veranderd in Brabant en rondom de Veluwe. In
Brabant zijn wijzigingen doorgevoerd gebaseerd op ervaringen met het regionale
grondwatermodel van Brabant. Rondom de Veluwe zijn ervaringen van het Azure model
(regionaal grondwatermodel) verwerkt. Zo is bijvoorbeeld de ligging en verbreiding van de
Eemklei aangepast. Daarnaast heeft ook de eerder genoemde verandering in de gestuwde
complexen effect op modellaag 4.

Veranderingsrapportage NHI 3.0
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2.2.7

Randvoorwaarden
In NHI 2.2 was de Noordzee geschematiseerd met verschillende peilen. In NHI 3.0 is hier 1
peil van gemaakt. Het gehanteerde peil is 0m +NAP. Voor o.a. scenario studies wordt het nu
eenvoudiger een zeespiegelpeil verandering door te voeren. In onderstaande figuur is te zien
dat de effecten van deze verandering op de grondwaterstand in NHI beperkt zijn. Langs een
groot deel van de duinrand wordt een lagere grondwaterstand berekend. (wel een fors effect!)
Alleen zeer lokaal wordt ook een beperkte verhoging berekend.

Figuur 2.10 Effecten van nieuwe randvoorwaarde Noordzee op de stationair berekende grondwaterstand

2.2.8

Calibratie infiltratieweerstand Noord Nederland.
De infiltratie weerstand van de waterlopen in Noord Nederland is gekalibreerd op de
beschikbare waterbalansen voor Friesland, Groningen en Drenthe. In deze gebieden was de
flux van het oppervlaktewater naar het grondwater te groot (zie ook Bijlage B). Voor de klei en
veen gronden in Noord-Nederland is de infiltratie factor aangepast van 0.33 naar 0.15. Deze
aanpassingen zijn ook landelijk toegepast, maar hadden een negatief effect op de
waterbalansen in west Nederland. In onderstaande figuren in het effect op de GXG en de
jaarlijkse dynamiek weergegeven.
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Figuur 2.11 Effecten van verandering in intreeweerstanden in Noord Nederland op het grondwater. Linksboven
GHG, rechtsboven GLG, linksonder dynamiek.

Het effect op de GHG is beperkt. De GLG zakt, zoals te verwachten, dieper onder maaiveld.
Als gevolg hiervan neemt de jaarlijkse grondwater dynamiek toe.
2.2.9

2.3

Conclusie
Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd in het grondwater. Regionaal levert dit vaak
significante veranderingen op. In bijvoorbeeld Brabant zijn grondwaterstanden tot wel 1 meter
hoger of lager geworden. De veranderingen in de grondwaterstand zijn beoordeeld en gezien
de doorgevoerde verbeteringen logisch en verklaarbaar.
Grondwater (zout)

2.3.1

Inleiding
In deze paragraaf wordt beschreven welke veranderingen aan de zoutmodellering in de
ondergrond zijn doorgevoerd in NHI 3.0. In NHI 2.2 zijn grote conceptuele verbeteringen
gemaakt. Nu is in NHI 3.0 mede op basis van deze ervaringen de schematisatie van de
gebruikte chloride concentratie verdeling in de ondergrond verbeterd.

2.3.2

Verbeteringen en effecten
NHI 3.0 gebruikt verschillende kaarten voor de zoutmodellering. Twee daarvan zijn
aangepast.
1
De zoutconcentratie aan de onderkant van de deklaag; deze kaart is verbeterd aan de
hand van regionale zoet-zout modellen van de ondergrond, zoals het model van
Zeeland (Van Baaren et al, 2012, concept), Zuid-Holland (Oude Essink et al., 2008),
Flevoland (Oude Essink et al., 2008) en Noord-West Friesland (Faneca et al., 2012).
Waar deze modellen beschikbaar zijn is uit het regionale model de zoutconcentratie van
de onderkant deklaag gebruikt.

Veranderingsrapportage NHI 3.0
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Figuur 2.12 Chloridenconcentratie onderkant deklaag NHI 2.2 (links) en NHI 3.0 (rechts)

2

De zoutconcentratie van de wellen; In NHI 2.2 is de zoutconcentratie van wellen
gebaseerd op een berekende zoutconcentratie van -30m NAP. Uit onderzoek (De Louw
et al., 2010; De Louw et al., 2012, concept) is gebleken dat water dat in wellen omhoog
kwelt een mix is van water van verschillende dieptes tot ca. -30 meter NAP. Voor NHI
3.0 is daarom de zoutconcentratie van -17.5 m NAP representatief gesteld. De chloride
concentratie op deze diepte is minder groot. Dit komt ook overeen met de ervaringen
van NHI 2.2 waar een aantal polder met wellen te zout waren geworden.

Figuur 2.13 Chloridenconcentratie (op -17.5m NAP) voor wellen NHI 2.2 (links) en NHI 3.0 (rechts)

12

Veranderingsrapportage NHI 3.0

1206107-000-BGS-0012, 17 april 2013, definitief

.

2.3.3

2.4
2.4.1

Conclusie
Op de locatie van de regionale modellen vindt een verbetering van de chloride concentratie
plaats (Figuur 2.12). Punt van zorg (en prioriteit in de activiteiten van zoet-zout) blijft de (veel)
te hoge concentratie in de Kop van Noord-Holland, met name op de wellen-kaart (Figuur
2.12); alsmede in delen van het IJsselmeer in de buurt van de Afsluitdijk.
Onverzadigde zone
Inleiding
Het onverzadigde grondwater wordt gemodelleerd met MetaSWAP. Er is ten behoeve van
NHI v3.0 een aantal aanpassingen gedaan aan de schematisatie en parametrisatie.
In deze paragraaf worden de verbeteringen voor NHI v3.0 beschreven, evenals het effect van
de verbeteringen op de resultaten. Het gaat om een herkalibratie van de gewasfactoren, het
inbrengen van een nieuwe bodemfysische schematisering en een update van de
beregeningskaart. Tenslotte wordt het effect van de kalibratie van de bodemparameters en
het beregeningsareaal beschreven.

2.4.2

Verbeteringen van gewasparameters.
Ten behoeve van NHI 3.0 zijn de landbouwgewasparameters herijkt. De oorspronkelijke
gewasfactoren zijn bedoeld om vanuit de referentieverdamping, potentiele evapotranspiratie
te berekenen. De huidige verdampingsmethoden maken onderscheid in bodemverdamping,
interceptieverdamping en gewastranspiratie. De gewasparameters zijn nu zodanig geijkt dat
langjarig gemiddeld de evapotranspiratie van de oorspronkelijke gewasfactoren zo goed
mogelijk wordt benaderd. De gevolgde procedure is uitgebreid beschreven in Van Walsum en
Supit (2012) en in test rapport 9 (ftp://ftp.wur.nl/simgro/doc/Change_log/Test_reports/
Test_Report_009.docx)
Effecten van de verbetering van de gewasparametrisatie
De herijking van de landbouwgewasparameters zorgt voor een toename van de
evapotranspiratie. In de onderstaande tabel is voor de gewassen gras, mais en aardappelen
voor het jaar 2003 het verschil gepresenteerd.
Tabel 2.1

Vergelijking van de actuele evapotranspiratie (mm) zoals gesimuleerd met de gewasparameters voor

NHI 2.2 en NHI 3.0 voor het jaar 2003.

NHI 2.2
Gras
Mais
Aardappelen

2.4.3

NHI 3.0
564
473
522

582
515
541

NHI3.0NHI2.2

Toename
(%)
18
42
19

3
9
4

Verbetering bodemfysische schematisatie BOFEK2012
Voor NHI v3.0 is een compleet nieuwe bodemfysische schematisatie gebruikt, de
BOFEK2012 (Wösten et al, 2013). De nieuw ontwikkelde landelijke, fysische
bodemschematisatie op basis van gemodelleerde, functionele kenmerken voor
bodemprofielen heeft geleid tot 72 bodemfysische clusters voor heel Nederland op grond van
relevante functionele kenmerken voor complete bodemprofielen. Ter vergelijk, in NHI 2.2 is

Veranderingsrapportage NHI 3.0
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gebruik gemaakt van de 21 bodemfysische eenheden volgens PAWN (Wösten, 1988). De
oude en nieuwe bodemfysische eenheden zijn weergeven in figuur ?? en ??.

Figuur 2.14 Bodemfysische eenheden volgens PAWN, gebruikt in NHI 2.2

14
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Figuur 2.15 Bodemfysische eenheden volgens PAWN, gebruikt in NHI 3.0

Bij de introductie van de BOFEK-schematisatie is initieel de reductie van de
bergingscoëfficiënt met 30 %, met uitzondering van de leemgronden, en de toevoeging van
macroberging voor klei- en veengronden is gehandhaafd conform NHI 2.2.
Effecten van de verbeteringen van de bodemparametrisering
Het ruimtelijke effect op de dynamiek (GLG-GHG) is weergegeven in de onderstaande figuur.
De gevolgen van de implementatie van BOFEK 2012 is over het algemeen beperkt, met op
de meeste plaatsen een verandering van minder dan 0,2 meter. Gemiddeld over Nederland
neemt de dynamiek iets toe. Dit is toe te schrijven aan de toekenning van bodems met
andere eigenschappen in de nieuwe bodemfysische vertaling van de bodemkaart.
NB: De veranderingen in gebieden met een dikke onverzadigde zone (de heuvelruggen) zijn
soms niet goed te interpreteren: door de parameterwaanpassingen is de beginconditie
verstoord waardoor de resultaten zijn beïnvloed. Dit kan alleen worden opgelost door met een
langjarige run nieuwe initiële condities af te leiden. Dit was voor deze testberekeningen niet
mogelijk.
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Figuur 2.16 Verandering van de GLG in 2003 (m) door de aanpassingen van de bodemschematisering, blauwe
kleuren duiden op een vernatting als gevolg van de introductie van de BOFEK-schematisatie

De verandering van de actuele verdamping is in onderstaande tabel weergegeven. De
gevolgen zijn beperkt: voor veengronden neemt de verdamping gemiddeld toe met bijna 4%.
Voor de overige gronden zijn de verandering gemiddeld beperkter (<2%).

1
2
3
4
5

2.4.4

Bodem
Veengronden
Moeirige gronden
Zandgronden
Kleigronden
Leemgronden

PAWN

BOFEK

564
562
542
571
577

585
572
538
562
578

BOFEK-PAWN
21
10
-4
-9
1

Verbeteringen aan de parametrisering van beregening
Na de oplevering van NHI 2.2 is het areaal beregend opnieuw bepaald op basis van de
meitellingen van 2010 (Massop et al, 2013). Daaruit bleek, dat het beregend areaal ca
550.000 ha zou bedragen, ongeveer 220.000 ha meer dan was aangenomen in NHI 2.2.
Deze nieuwe inzichten zijn in eerste instantie overgenomen, waardoor een groter areaal
potentieel wordt beregend.

16
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De waterbehoefte van de glastuinbouw bleek in het NHI v 2.2 sterk te worden overschat,
vooral door de sterke modernisering van de bedrijfstak. De wateraanvoer van Delfland bleek
in 2003 3 maal minder te zijn dan werd berekend. Het waterschap kon zich meer herkennen
in de resultaten van NHI 2.1. De gewasfactor is daarom verlaagd van 1.5 naar 0.8 (gelijk aan
NHI 2.1).
Effecten van de verbeteringen van de parametrisering van beregening
In het NHI wordt per cel bepaald of er wordt beregend of niet, en zo ja of die beregening
plaats vindt vanuit oppervlaktewater of grondwater. In de onderstaande figuur is de kaart met
beregeningslocaties voor het NHI weergegeven. In tabel ?? is af te lezen dat het
beregeningsareaal in NHI v3.0 met ruim 220.000 ha is toegenomen.

Figuur 2.17 Herkomst van de beregening, NHI v3.0 (links), NHI v2.2 (rechts)
Tabel 2.2

Beregend areaal in ha

Grondwater
Oppervlaktewater
Totaal

NHI 3.0 obv
Meitellingen
257071
301857
558928

NHI v2.2
169863
166881
336744

Het model bepaalt afhankelijk van het vochttekort of er ook daadwerkelijk beregend wordt. De
totale beregening varieert dan ook sterk van jaar tot jaar, zie tabel 3.2. Zo is voor 2002 een
jaarsom van 236 miljoen m 3 (42 mm) berekend en voor 2003 794 miljoen m 3 (142 mm).
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Tabel 2.3

Jaarsom van de beregening in miljoenen m3 en mm (naar beregend areaal) voor de jaren 2001-2005

Jaar

NHI 3.0 obv
meitellingen
(Mm3)
521
236
794
375
378

2001
2002
2003
2004
2005
2.4.5

NHI 3.0 obv NHI 2.2 (Mm3)
meitellingen
(mm)
93
281
42
135
142
492
67
204
68
216

NHI 2.2 (mm)

83
40
146
61
64

Kalibratie beregening.
Het beregende areaal is door de implementatie van de beregening op basis van meitellingen
flink opgeschroefd. Dit veroorzaakte een flinke toename van de beregening van 15,5 naar
24,5 mm in 2003. De beregeningskaart is tijdens de kalibratie-actie op een aantal punten
gewijzigd. Zo bleek dat er ten onrechte beregening uit oppervlaktewater mogelijk was van
aardappelen in het IJsselmeergebied. Verder bleek dat de berekende beregening in NoordBrabant en Flevoland werden overschat: In geheel Nederland is daarom het beregende
areaal met 40 % gereduceerd. Het resultaat is samengevat in onderstaande figuur en tabel.
De in 2003 berekende beregening bedroeg na kalibratie 15.3 mm, vrijwel gelijk met de
beregening in NHI 2.2 (15.5 mm).

Figuur 2.18 Herkomst van de beregening, NHI v3.0 (links), NHI v2.2 (rechts)
Tabel 2.4

Beregend areaal in ha

Grondwater
Oppervlaktewater
Totaal

18

NHI v3.0
180406
203381
383787

NHI v2.2
169863
166881
336744
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2.4.6

Kalibratie bodemparameters
De kalibratieactie heeft ook geleid tot aanpassing de bodemparameters bergingscoëfficiënt
(zie ook Bijlage B) en verticale doorlatendheid. Bij de aanpassing is rekening gehouden met
de hoofdgroepenindeling: veengronden, moerige gronden, zandgronden, kleigronden en
leemgronden.
De toegepaste aanpasssingsfactoren zijn in onderstaande tabel weergegeven. Het zijn
aanpassingsfactoren ten opzichte van de oorspronkelijke Straringreeks. Ten opzichte van de
situatie voor kalibratie zijn de berging coëfficiënten groter geworden (met uitzondering van de
leemgronden). Voor zandgronden is de verticale doorlatendheid verkleind, voor kleigronden
en leemgronden zijn deze vergroot.
Tabel 2.5

Aanpassingsfactoren per hoofdbodemgroep voor en na kalibratie

Veengronden
Moerige gronden
Zandgronden
Kleigronden
Leemgronden

Bergingscoefficient
Voor
Na kalibratie
kalbratie
0,7
0,85
0,7
0,85
0,7
0,85
0,7
0,85
1,0
1,0

Verticale doorlatendheid
Voor
Na kalibratie
kalibratie
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,5
1,0
1,5
1,0
1,5

De aanpassingen van de bodemparameters heeft met name gevolgen voor de dynamiek van
het freatische grondwater. In figuur 2.17 is de verandering van de dynamiek gevisualiseerd.
Over het algemeen neemt de dynamiek af als gevolg van een toename van de
bergingscoëfficiënt.
NB: De veranderingen in gebieden met een dikke onverzadigde zone (de heuvelruggen) zijn
soms niet goed te interpreteren: door de parameter-aanpassingen is de beginconditie
verstoord waardoor de resultaten zijn beïnvloed. Dit kan alleen worden opgelost door met een
langjarige run nieuwe initiële condities af te leiden. Dit was voor deze testberekeningen niet
mogelijk.
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Figuur 2.19 Verandering van de dynamiek van het freatische grondwater als gevolg van kalibratie van de
onverzadigde zone

2.4.7

Overall effecten van de modelverbeteringen aan de onverzadigde zone
De gevolgen van de aanpassingen aan de onverzadigde zone zijn in de onderstaande tabel
en figuren weergegeven. Uit de komt de toename van de verdamping duidelijk naar voren. Uit
de figuren blijkt de ruimtelijke variabiliteit van de aanpassingen, conform de
deelaanpassingen.
Tabel 2.6

NHI
3.0
2.2

20

Waterbalanstermen onverzadigd voor NHI in 2003 in mm

Neerslag
677
676

Beregening
14.7
15.5

Verdamping
-555
-533

Afname berging
64.8
56.5
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Figuur 2.20 Verandering van de verdamping als gevolg van de wijzigingen in de onverzadigde zone; blauw getinte
kleuren duiden op een afname. Zuidelijk Limburg was voor NHI 2.2 niet beschikbaar.

Figuur 2.21 Verandering van de beregening als gevolg van de wijzigingen in de onverzadigde zone; blauw getinte
kleuren duiden op een afname.
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Figuur 2.22 Verandering van de grondwateraanvulling als gevolg van de wijzigingen in de onverzadigde zone;
blauw getinte kleuren duiden op een afname.

Figuur 2.23 Verandering van de dynamiek (m) als gevolg van de wijzigingen in de onverzadigde zone; blauw getinte
kleuren duiden op een toename.
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Het ruimtelijke effect op de dynamiek (GHG-GLG) is weergegeven in de bovenstaande figuur.
In de meeste gevallen is de toe- of afname van de dynamiek minder dan 0,2 meter.
NB: De veranderingen in gebieden met een dikke onverzadigde zone hebben geen
betekenis: door de parameteraanpassingen is de beginconditie verstoord waardoor de
resultaten zijn beïnvloed. Dit kan alleen worden opgelost door met een langjarige run nieuwe
initiële condities af te leiden. Dit was voor deze testberekeningen niet mogelijk.

2.4.8

Conclusie
De beregeningskaart is opnieuw samengesteld. Dit leidt lokaal tot een andere toekenning van
cellen met en zonder beregening. De veranderingen in NHI 3.0 zijn overall evenwel beperkt.
NHI 3.0 verdampt gemiddeld over Nederland meer dan NHI 2.2, ca 20 mm in 2003. Dit is
voor een klein deel een gevolg van de introductie van de nieuwe bodemfysische kaart. De
belangrijkste oorzaak ligt in het verhogen van de bergingscoëfficiënt met 15 %.
De dynamiek is als gevolg van de genoemde verhoging van de bergingscoëfficiënt gemiddeld
minder geworden.

2.5

Regionaal oppervlaktewater

2.5.1

Inleiding
Het regionale oppervlaktewatersysteem is gemodelleerd met Mozart. De schematisatie In
NHI 2.2 bestond uit orde 130 districten en 8500 local surface waters. Voor NHI 3.0. is
belangrijkste wijziging dat de districtschematisatie is aangepast ten behoeve van de
koppeling met Landelijk Sobek model (LSM). Het aantal districten is vergroot tot ongeveer
250. Daarnaast is in overleg met de regionale waterbeheerders een beperkt aantal fouten uit
de local surface water schematisatie gehaald en de prioriteitsstelling van watervragen binnen
de lsw’s gecorrigeerd, en een voorziening getroffen voor afvoer uit het buitenland via de
districten. Het totaal aantal LSW’s is ongeveer gelijk gebleven. De volgende paragrafen
beschrijven de wijzigingen en de effecten hiervan op de resultaten.

2.5.2

Verbeteringen en effecten
Er zijn diverse verbeteringen in de modellering van het regionale oppervlaktewater
uitgevoerd. Het betreft de volgende aspecten:
Districtsindeling
Correcties van fouten in de local surface water indeling
Prioritering van watervragen per local surface water
Grenzen van wateraanvoergebieden
Doorspoeldebieten ZW-Delta
Buitenlandse afvoer.
Districtsindeling
In het kader van NHI en Deltamodel is gewerkt aan het Landelijk Sobek Model (LSM) en aan
de koppeling van NHI met het LSM. De aanpassingen in de schematisatie van districten en
local surface waters zijn vooral om NHI geschikter te maken voor een koppeling met Sobek.
Een aantal districten in NHI 2.2 was redelijk fors qua oppervlak. Dat paste nog wel bij de
globale schematisatie van het hoofdwatersysteem in het distributiemodel DM, maar was te
grof voor een koppeling met LSM, waarin het hoofdwatersysteem in meer detail met Sobek is
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gemodelleerd. Deze paragraaf bevat een beschrijving van de aanpassingen in de
schematisatie van het regionale oppervlaktewater (districten en local surface waters).
Een aantal grote districten is in kleinere eenheden verdeeld, bijvoorbeeld het district in
Friesland (zie onderstaande figuur). Een aantal districten is onderverdeeld in
wateraanvoergebieden en gebieden zonder wateraanvoer. Daarnaast is het district Maaszuid voor Zuid-Limburg weer toegevoegd en opgedeeld in een aantal kleinere districten in
NHI 3.0. Maas-zuid was eerder verwijderd omdat er geen geschikt grondwatermodel voor
Zuid-Limburg beschikbaar was, deze is nu weer toegevoegd. In NHI 3.0 is het aantal
districten uitgebreid van 130 naar 244. Hierdoor is in laag Nederland een betere representatie
van districten met betrekking tot wateraanvoer en zoutlast. In hoog Nederland is voor een
aantal waterschappen beter onderscheid gemaakt in gebieden met en zonder wateraanvoer.
Langs de Maas zijn de verschillende beken die afwateren op de Maas beter herkenbaar in de
nieuwe districtsindeling.

Figuur 2.24 Districtsindeling in NHI 2.2 (links) en in NHI 3.0 (rechts)

De wijzigingen in de districtsindeling worden toegelicht in bijlage A.
Local surface water
In overleg met de diverse regionale waterbeheerders is een beperkt aantal fouten in de
grenzen van local surface waters gecorrigeerd. Zo waren er local surface waters die
bestonden uit verschillende losse delen, soms zelfs in verschillende waterschappen. Die local
surface waters zijn in losse eenheden gesplitst. Een ander voorbeeld is de Foppepolder in
Delfland, die in NHI 2.2. ten onrechte nog bij het buitendijks gebied was ingedeeld. De
volgende opsomming geeft een beknopt overzicht van de wijzigingen. Het aantal LSW’s is
toegenomen van 8433 naar 8513.
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Betreft
190039 (boezemlanden Schieland)
991116 (boezemlanden Delfland en
Rijnland)
90145 (Brielse meer)
991074 (buitendijks gebied Delfland)
991097 (boezem Schie
990933/990938 (boezem Rijnland)
990992 opgesplitst (Rijnland)
160352
Lsw’s Limburg, Waddeneilanden
De ‘Naad van Brabant’

Veluwe
Fryslân

Heel NL, op basis van informatie van
de
waterschappen
en
eigen
interpretatie

Actie
opgesplitst en opnieuw genummerd: 500000-500004
opgesplitst en opnieuw genummerd: 500007-500017
samengevoegd met snippers boezem: 500018
Foppepolder uitgesplitst en opnieuw genummerd:
500005 en 500006
opgesplitst en opnieuw genummerd 500019-500021
Opgesplitst en opnieuw genummerd 500022-500026
Opgesplitst en opnieuw genummerd 500027-500030
gesplitst in landelijk gebied (afstroming Oude Rijn,
500032) en Plassen (afwatering Gouda, 500031)
Toegevoegd
De grens tussen vrij afwaterend en peilbeheerst
Brabant is aangepast op basis van informatie van
waterschap Brabantse Delta. Hierdoor zijn een aantal
lsw’s in NHI 3.0 peilbeheerst geworden.
Onderscheid naar afwatering IJssel of randmeer
Correctie van diverse kleine ‘snippers’: verwijderd zijn
de lsw’s 60019, 60033, 60044, 60052, 60053, 60059,
60096, 60158, 60160, 60164, 60181, 60240, 60278,
130125, 300000, 300001
Aanpassingen districtsgrenzen, hierdoor enkele lsw’s
aan ander district toegedeeld

Prioriteiten watervragen
Tijdens de sessies met de regionale waterbeheerders kwam aan het licht dat de
prioriteitenvolgorde van watervragen binnen de local surface waters niet overal consistent
was met het beheer volgens de waterschappen. Binnen de local surface water (lsw’s) wordt
onderscheid gemaakt in watervragen voor peilbeheer (inclusief peilopzet), beregening uit
oppervlaktewater voor landbouw, doorspoeling, drinkwateronttrekkingen uit oppervlaktewater,
en industrie-onttrekkingen. Er is een correctie uitgevoerd zodat de prioriteitenvolgorde in het
model nu beter klopt met het gevoerde beheer.
Een tussentijdse correctie is uitgevoerd zodat in alle veengebieden (bodemdalingsgebieden)
peilbeheer de hoogste prioriteit heeft gekregen, net zoals in natte natuurgebieden uit de
hoogste categorie van de verdringingsreeks.
In vrijwel alle lsw’s zijn de drinkwateronttrekkingen en de industriewateronttrekkingen nihil. Er
zijn alleen drinkwateronttrekkingen gedefinieerd nabij Groningen (de Punt) en Loosdrecht. In
vrijwel alle lsw’s gaat het dus om de interne prioriteitenvolgorde van de watervragen voor
peilbeheer, beregening en doorspoeling in het lokale oppervlaktewater. Die volgorde kan met
een kleurstelling worden aangegeven. In de figuur voor de prioriteitstelling in NHI 2.2 is het
opvallend dat in grote delen van laag Nederland niet peilbeheer, maar doorspoeling de
hoogste prioriteit heeft. In de figuur is dat weergegeven als het verschil tussen een blauwe
kleur en een zandkleur. In hoog Nederland valt op dat in NHI 2.2. beregening (groene kleur)
prioriteit heeft boven peilbeheer. De prioriteitsstelling is bij enkele NHI/Deltamodel sessies
met de waterbeheerders besproken. De oorspronkelijke informatie waarop de
prioriteitsstelling is gebaseerd is er nog op nageslagen.
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Geconcludeerd is dat de prioriteitsstelling in NHI 2.2. niet met de praktijk overeenkomt. In
laag Nederland heeft peilbeheer bij de waterbeheerders prioriteit boven de andere
watergebruikers. Er zijn wel regionale verschillen tussen waterbeheerders: zo geeft
wetterskip Fryslân aan dat bij watertekorten in eerste instantie beregening wordt gekort en
daarna pas doorspoeling. De argumentatie is dat het chloridegehalte zo beter onder controle
wordt gehouden, en niet te hoog is op momenten dat er weer beregend kan worden. In
Groningen daarentegen wordt eerst de doorspoeling gekort en pas daarna beregening. Dus
hier beregent men liever met water met een wat hoger chloridegehalte, dan dat men
helemaal niet beregent.
Voor hoog Nederland wordt in de praktijk ook niet beregend totdat de sloten en beken
droogvallen, maar wordt eerder een beregeningsverbod afgekondigd. Peilbeheer heeft dus in
hoog Nederland ook een hogere prioriteit, tenminste als er water kan worden aangevoerd. En
aangezien de meeste lsw’s in hoog-Nederland geen doorspoelvraag hebben of niet
doorgespoeld kunnen worden, is het logisch om beregening als tweede prioriteit in hoogNederland aan te geven. De prioriteitsstelling in NHI 3.0 ziet er dus qua kleurstelling in
onderstaande figuur veel blauwer uit dan de prioriteitsstelling in NHI 2.2., nu peilbeheer bij
vrijwel alle lsw’s prioriteit heeft boven doorspoeling en beregening.
Deze wijziging van de prioriteitsstelling zal vooral een effect hebben op de regionale
watertoedeling binnen de districten. Naar verwachting is het effect op de landelijke
waterverdeling (bijvoorbeeld IJsselmeerpeil) gering.
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Figuur 2.25 Prioriteitenvolgorde lsw-watervragen in NHI 2.2 (links) en in NHI 3.0 (rechts)

Wateraanvoergebieden Brabant
Op aangeven van waterschap Brabantse Delta is de zogenaamde ‘naad van Brabant’
expliciet in de local surface waters en districtsgrenzen in West-Brabant terug te vinden. Deze
‘naad’ is de scheidslijn tussen vrij afwaterend (zand)gebied en peilbeheerste (klei)gebied.
Doorspoeling
Voor de districten in de Zuidwestelijke Delta zijn de laatste inzichten over de
doorspoeldebieten overgenomen van het deelprogramma ZW-Delta (de Vries, 2012).
Buitenlandse afvoer
Een andere aanpassing betreft de afvoer uit het buitenland. De grote en kleine rivieren zijn al
in de DM schematisatie van het hoofdwatersysteem opgenomen: Rijn, Maas, Overijsselse
Vecht, Niers, Swalm, Roer, Dommel en Bovenmark. Er zijn echter ook diverse andere
kleinere rivieren en beken die vanuit Duitsland of België afwateren, die niet in DM zijn
opgenomen. Die beken hebben typisch voor wateraanvoer in droge situatie geen functie
(anders zouden ze immers in DM opgenomen moeten zijn). Maar in afvoersituaties zorgen ze
wel voor extra afvoer die tot nu toe in NHI niet werd meegenomen. Vanaf NHI 3.0 is de
mogelijkheid beschikbaar om voor districten langs de grens een factor op te geven waarmee
de afvoer van het district wordt vermenigvuldigd, om het aandeel van het buitenland op de
afvoer (beter) te kunnen schematiseren. Die factor is default gesteld op 1 (geen extra afvoer
uit het buitenland via het district); bij beken met een deel buitenlands stroomgebied die via
een district afwateren, is de factor gelijk aan (oppervlak stroomgebied in Nederland +
oppervlak buitenlands stroomgebied / oppervlak stroomgebied in Nederland).
Tabel 2.7

nr.

605
606
607
10
11
16

Overzicht per district en beek

naam district

Hunze en Aa’s 2)
Westerwoldse Aa, aanvoergebied 1
Westerwoldse Aa, aanvoergebied 2
Westerwoldse Aa
Noordoost Drenthe
Velt en Vecht 3)
Zuidoost Drenthe
Overijsselse Vecht
Regge en Dinkel 4)

1)

areaal overgenomen uit de shape-file met de districten

2)

informatie ontvangen van J. den Besten

3)

informatie ontvangen van P.Filius
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areaal (km 2)

correctiefactor

Nederland 1)

buitenland

161,6
81,3
39,8
272,1

0
0
0
0

1,0
1,0
1,0
1,0

465,9
454,4

9,0
79,6

1,019
1,175
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918
17

Twenthe-Zuid2
573,1
10,0
1,017
Dinkel
222,8
250,0
2,122
Rijn en IJssel
97 Schipbeek-zuid
378,3
1,0
24 Berkel/Slinge
566,5
1,0
102 Oude IJssel
365,0
1,0
25 Rijnwaarden
99,2
1,0
103 Liemers/Bevermeer
234,8
1,0
Rivierenland
115 Hollands-Duitsch gemaal/Landweijer
144,8
1,0
5)
Peel en Maasvallei
651 Niers
41,1
8,87
1,216
652 Leigraaf
21,0
0,0
1,0
653 Eckeltsche beek
29,6
33
2,115
654 Heukelomsche Beek
58,5
5,96
1,102
655 Geldersch Nierskanaal
5,2
33
7,346
656 Lommerbroeklossing
19,7
44,4
3,254
657 Swalm
73,6
20,89
1,284
658 Recreatiepark Arcen
9,9
4,2
1,424
659 Venlo, Rechter Maasoever
49,8
0,0
1,0
684 Tungelroyse Beek
156,3
58,25
1,373
685 Haelensche Beek
45,4
145,33
4,201
1,4
111,15
687 Thorner Beek
80,393
Roer en Overmaas
66 Maas-Noord
188,1
1,0
513 Geul
199,4
1,0
514 Grensmaas Maastricht
27,3
1,0
515 Geleenbeek
313,2
1,0
67 Maas-Zuid
95,1
1,0
De Dommel
701 Boven Dommel
188,7
1,0
702 Tongelreep
52,7
1,0
703 Kleine Dommel
262,2
1,0
71 Centraal Dommel
464,6
1,0
Brabantse Delta
125 Aa of Weerijs
145,6
1,0
126 Bovenmark
218,9
1,0
127 Plaatvliet
56,8
1,0
128 Kapelberg
105,7
1,0
950 Walcheren/Beveland
225,1
1,0
(afw. Westerschelde)
Scheldestromen
80 Zeeuws Vlaanderen
623,7
1,0
NB: Voor de geel gemarkeerde districten is een deel van de buitenlandse afvoer al
opgenomen in de DM schematisatie via de rivierafvoeren van Overijsselse Vecht, Niers,

4)

informatie ontvangen van J. van der Scheer

5)

informatie ontvangen van N. Taminiau
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Swalm, Roer, Dommel en Bovenmark. Voor district 15 (Overijsselse Vecht) is daarom alleen
het areaal opgegeven dat nog niet in de afvoer van de Vecht bij Emmlichheim is opgenomen.
Voor district 17 (Dinkel) is de afvoer al meegenomen in de rivierafvoer van de Overijsselse
Vecht bij Emmlichheim, dus wordt toch een factor 1.0 gebruikt.
2.5.3

2.6

Conclusie
In de schematisatie van de districten is in NHI 3.0 aangepast. Er is meer detail in
aangebracht zodat de districten beter aan het Landelijk Sobek Model LSM kunnen worden
gekoppeld. Daarnaast maakt de detaillering een betere representatie van wateraanvoer en
zoutlast mogelijk. De prioriteitsstelling van de watervragen in de lsw’s is aangepast zodat die
beter aansluit bij de gangbare beheerspraktijk, en op enkele plekken zijn de grenzen van
wateraanvoergebieden en doorspoeldebieten aangepast. Met het toevoegen van de optie van
buitenlandse afvoer via de districten (voor die afvoer die niet reeds in DM als buitenlandse
afvoer is geschematiseerd) leidt tot iets grotere afvoeren in de winter voor die districten langs
de landsgrens waarvoor informatie is aangeleverd door de regionale waterbeheerders.
Hoofdwatersysteem (DM)

2.6.1

Inleiding
Het landelijke oppervlaktewater hoofdsysteem is in NHI 2.2 en NHI 3.0 gemodelleerd met het
distributiemodel DM. Voor NHI 3.0 is ook de offline koppeling met het Landelijk Sobek model
LSM gerealiseerd, en zijn testen uitgevoerd voor een toekomstige online koppeling van NHI
met het LSM. In DM zijn enkele kleine correcties en verbeteringen geïmplementeerd.

2.6.2

Verbeteringen en effecten
DM
In DM zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:
De koppelingsfile met de districten is aangepast, omdat de districtsindeling is
aangepast. Bijvoorbeeld district 1, Friesland, is nu vervangen door 7 districten, die elk
aan DM knoop 1125 (Friese Boezem) zijn gekoppeld voor zowel lozingen als
onttrekkingen. Een ander voorbeeld: district 64, de Peel, is gesplitst in 9 districten. Elk
van de nieuwe districten onttrekt alleen van DM knoop 5070 (Noordervaart, de
zuidelijke districten) of van DM knoop 50701 (Peelkanaal, de noordelijke districten).
Alle nieuwe districten lozen op DM knoop 6010 (stuwpand Sambeek).
De waterverdeling van water in de ZuidWillemsvaart over Nederland (via Loozen) en
Belgie (kanaal Bocholt-Herentals) is consistent gemaakt met het Maasafvoerverdrag
en het beheer in de praktijk. Dat betekent dat in NHI 3.0 bij extreem lage
Maasafvoeren bij Monsin, en kortingen van aanvoer naar de ZuidWillemsvaart bij
Maastricht, er iets meer water bij Loozen naar Nederland wordt gestuurd dan in NHI
2.2.
Het gewenste debiet op het Maas-Waal kanaal is na verificatie bij de sluisbeheerder
aangepast. De stromingsrichting bij lage afvoeren is van Maas naar Waal, en het
geschatte schutdebiet is vergroot van 1.0 naar 2.0 m3/s. De watervragen aan het
watersysteem ‘Maas’ zijn in NHI 3.0 dus groter dan in NHI 2.2.
De capaciteit van de Bernhardsluizen (Betuwepand ARK) is verhoogd van 30 naar 50
m3/s, volgens informatie van RWS-directie Utrecht.
Het gewenste debiet bij gemaal Holthe op het Linthorst-Homan kanaal is alleen
gedefinieerd voor de zomerperiode (was: van april tot december).
Op aangeven van HH-Delfland is het gewenst debiet bij de Parksluizen in augustusseptember verhoogd naar 2.0 m3/s. Het debiet is in de praktijk afhankelijk van
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gemeten zoutconcentraties, maar dat is in DM lastig te implementeren. De nu
ingestelde waarde geeft een goede benadering van het beheer in 2003.
Op aangeven van HH-Delfland is het gewenst debiet bij gemaal van den Burg
vergroot van 0.13 naar 0.50 m3/s.
De prioriteit van de onttrekking voor ECN Petten uit de Schermer boezem is verhoogd
van 6 naar 3 (koelwater energievoorziening).
De inlaatcapaciteit van Friesland via inlaten bij Lemmer, Teroelsterkolk en Tacozijl is
in DM nu geïmplementeerd volgens de door RDIJ gegeven interpolatierelatie.
Volgens deze relatie kan bij een peil van het IJsselmeer onder de -0.52 m NAP
(=Fries boezempeil) geen water worden ingelaten. Bij een gemiddeld IJsselmeerpeil
van
-0.40 m NAP is de inlaatcapaciteit 33.6 m3/s, en bij een peil van -0.2 m NAP is de
inlaatcapaciteit 124.3 m3/s.
De schematisatie van het Lateraalkanaal is gecorrigeerd zodat het Lateraalkanaal
uitmondt in de knoop Roermond-beneden, in plaats van in stuwpand Belfeld. Dit is
vooral een cosmetische aanpassing, zonder effect op de waterverdeling.
DM is geschikt gemaakt om op dagbasis te kunnen draaien. In een apparte paragraaf
wordt hier nader op ingegaan.

Sobek
In het kader van NHI en Deltamodel is gewerkt aan het Landelijk Sobek model (LSM). In het
LSM zijn Sobek modellen van door RWS beheerde rijkswateren (Rijntakken, Maas, NDB,
IJssel- en Vechtdelta, Amsterdam-RijnKanaal en NoordZeeKanaal) en Sobek modellen van
door de waterschappen beheerde wateren gecombineerd tot 1 landelijke schematisatie, het
Landelijk Sobek model, kortweg LSM.

Figuur 2.26 DM schematisatie (links, in rood) en LSM schematisatie (rechts)

De bovenstaande figuur laat zien dat het LSM een veel gedetailleerdere schematisatie
gebruikt dan het sterk schematische DM. De waterbeheerders herkennen zich dan ook beter
in het LSM qua detail van hun beheersgebied. Het LSM heeft echter een veel grotere
rekentijd dan DM. Gebruik van Sobek geeft echter voordelen in verband met de koppelingen
met zout, temperatuur (koelwater), scheepvaart (BIVAS), waterkwaliteit en ecologische
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modellen (KRW en Habitat), waar DM niet de benodigde informatie voor kan genereren en
Sobek wel.
Het LSM is nu 1 grote schematisatie (orde 19000 knopen en takken) in Sobek 2.12.004. De
wens is om op termijn waar mogelijk met losse modellen te werken en die ‘los’ te koppelen
(via OpenMI), zodat elke beheerder verantwoordelijk blijft voor de modelschematisatie van
zijn eigen gebied. In het kader van het Deltamodel is daarom onderzocht of losse Sobek
modellen via OpenMI gekoppeld kunnen worden. Het antwoord is bevestigend, maar met de
kanttekening dat de rekentijd wel snel oploopt naarmate meer modellen gekoppeld worden.
Via OpenMI en Sobek beheer worden acties in gang gezet om de rekentijden te versnellen.
De offline koppeling van NHI met het LSM is gerealiseerd. Ook een online koppeling NHI(met DM) en LSM is getest en werkt, maar geconcludeerd is dat het in deze fase beter is om
eerst het LSM standalone te gebruiken en te verbeteren, alvorens de online koppeling te
gebruiken. In deze fase zijn de risico’s en rekentijden nog te groot.
Meer informatie over het LSM wordt gegeven in een aparte rapportage van het Deltamodel
(Prinsen 2012).
2.6.3

2.7

Conclusie
In DM is een beperkt aantal verbeteringen aangebracht. De wijzigingen hebben vooral lokale
impact. Voor het systeem dat afhankelijk is van de Maas en Brabantse kanalen hebben de
wijzigingen bij het Maas-Waal kanaal het effect dat het wateraanbod uit de Maas afneemt ten
opzichte van NHI 2.2, en de wijzigingen bij Zuid-Willemsvaart (Loozen) het effect dat het
aanbod op de Brabantse kanalen ten opzichte van NHI 2.2 juist iets toeneemt bij lage
Maasafvoeren.
DM op dagbasis

2.7.1

Inleiding
DM, en de koppeling van DM naar de andere NHI componenten, is software technisch
geschikt gemaakt om binnen het NHI op dagbasis te kunnen rekenen. Er is getest hoe de
resultaten van een berekening op dagbasis zich verhoudt tot een berekening op decade
basis. In deze paragraaf wordt de analyse hiervan beschreven en worden conclusies
getrokken met betrekken tot bruikbaarheid van de berekening op dagbasis.

2.7.2

Conceptuele beperkingen DM
Een belangrijke aanname in DM is dat water binnen een rekenstap verdeeld kan worden naar
alle afstroom mogelijkheden. Bijvoorbeeld, water dat bij Lobith binnenkomt kan in 1 rekenstap
toegekend worden aan het IJsselmeer, of zelfs de Friese Boezem. Met tijdstappen van een
decade wordt voldaan aan deze aanname. Op balansniveau kan water van Lobith inderdaad
binnen 10 dagen naar de Friese Boezem stromen. Worden de tijdstappen kleiner,
bijvoorbeeld 1 dag, dan mag DM niet zondermeer worden toegepast. Met name als er veel
variatie in de afvoeren van de grote rivieren aanwezig is moet rekening gehouden worden
met het feit dat DM de looptijd van een afvoergolf niet goed modelleert. Voor lage afvoeren is
het effect van het verwaarlozen van looptijd niet ernstig, omdat lage afvoeren veel
geleidelijker variëren.

2.7.3

Schematisatie op dagbasis
Invoerfiles met dagbasis data beschikbaar gemaakt (meteorologie vanaf 1961, en
rivierafvoeren vanaf ongeveer 1980), voor het geval NHI 3.0 op dagbasis gedraaid wordt.
De volgende figuren tonen het verschil in invoer voor neerslag op het IJsselmeer, en afvoer
van de Rijn.
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Figuur 2.27 Vergelijking NHI 3.0.decade- versus dagbasis invoer: neerslag IJsselmeer (2003)

De totale jaarneerslag is gelijk (593 mm), maar door de decadesimulatie wordt de variabiliteit
flink weggemiddeld.
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Figuur 2.28 Vergelijking NHI 3.0 decade- versus dagbasis invoer: Afvoeren Lobith (2003)
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Figuur 2.29 Vergelijking NHI 3.0 decade- versus dagbasis invoer: Afvoeren Lobith (2003) en ingezoomd op de lage
afvoeren

Door een berekening op dagbasis wordt de variatie binnen de decade expliciet meegenomen
(in plaats van voor elke dag binnen de decade zelfde meteorologie te veronderstellen).
2.7.4

Testrun voor 2003, decade basis versus dagbasis
Voor 2003 is een testrun met NHI emaakt op dagbasis en vergeleken met een vergelijkbare
run op decadebasis. Omdat Modflow-MetaSwap altijd al op dagbasis gedraaid wordt, zit het
verschil tussen beide runs alleen in:
Meteo invoer (neerslag en verdamping voor Mozart en DM);
Rivierafvoeren (op dagbasis indien beschikbaar);
Waterverdeling en allokatie op in Mozart/DM op dagbasis ipv op decadebasis
De overige invoer is ongewijzigd. Voor de schematisatie is dat logisch. Ook voor de
zoutgehaltes in het benedenrivierengebied zijn nog steeds decadecijfers gebruikt, dat zou bij
simulatie op dagbasis ook op dagbasis ingevoerd kunnen worden., maar dat is bewust buiten
deze test gehouden in verband met de doorlooptijd om deze invoer te genereren.
Het effect op de resultaten wordt getoond in enkele figuren. Het enige verschil tussen de runs
is de tijdstapgrootte: dagbasis versus decadebasis.
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Figuur 2.30 Vergelijking NHI 3.0 resultaten decade- versus dagbasis: meerpeil IJsselmeer

Het berekende meerpeil IJsselmeer voor de simulatie op dagbasis en op decadebasis (met
geïnterpoleerde peilen naar dagbasis) lijkt goed op elkaar. Het eerste verschil is de kleine
dynamiek die per definitie niet in de som op decadebasis zichtbaar is. Het tweede verschil is
dat bij het uitzakken van peilen (laten zakken van streefpeil) de som op dagbasis dat nu in 1
dag doet, en dat het bij de decadesom wordt uitgesmeerd over een hele decade (dit is vooral
bij het zakken van -0.30 m NAP naar -0.40 m NAP eind september goed zichtbaar). Dat
verschil kan desgewenst worden verkleind door de streefpeilen in de invoer van de som op
dagbasis iets aan te passen.
Een vergelijking van de inlaatdebieten bij Eefde (Twentekanaal) toont dat bij simulatie op
dagbasis de debieten veel dynamischer zijn. De berekende jaargemiddelde waarde bij
simulatie op dagbasis en simulatie op decadebasis scheelt minder dan 10%: 2.9 m3/s
(decadebasis) versus gemiddeld 3.1 m3/s
bij de simulatie op dagbasis (zie ook
onderstaande figuur).
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Figuur 2.31 Vergelijking NHI 3.0 resultaten decade- versus dagbasis: inlaat Twentekanaal

Bij een vergelijking van de decadegemiddelden van de som op dagbasis met de resultaten
van de som op decadebasis blijkt dat de som op dagbasis decadegemiddeld iets hogere
inlaten berekent dan de som op decadebasis.
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decadege middeld (dagbasissom) vs decadesom
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Figuur 2.32 Vergelijking resultaten decadebasis (roze lijn) versus dagbasis bij inlaat Eefde, waarbij de dagbasis
waarden opgeschaald zijn naar decadegemiddelde (blauwe punten)

Ook voor twee andere gebieden zijn vergelijkbare plaatjes gemaakt, te weten voor de inlaat
Friesland en voor de totale aanvoer naar Rijnland. Deze worden hieronder getoond. Ook
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deze figuren laten, zoals verwacht, zien dat de som op dagbasis meer dynamiek in de
aanvoer heeft dan de som op decadebasis. Kijkend naar de decadegemiddelden blijkt voor
Friesland dat de som op dagbasis decadegemiddeld vaak iets hogere aanvoeren heeft dan
de decadesom, en in perioden van afvoer naar het IJsselmeer ook hogere afvoeren.
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Figuur 2.33 Vergelijking NHI 3.0 resultaten decade- versus dagbasis: inlaat Friesland
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Figuur 2.34 Vergelijking resultaten decadebasis (roze lijn) versus dagbasis bij inlaat Friesland, waarbij de dagbasis
waarden opgeschaald zijn naar decadegemiddelde (blauwe punten)
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aanvoer Rijnland (Gouda+Bodegraven)
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Figuur 2.35 Vergelijking NHI 3.0 resultaten decade- versus dagbasis: totale aanvoer Rijnland
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Figuur 2.36 Vergelijking resultaten decadebasis (roze lijn) versus dagbasis bij totale aanvoer RIjnland, waarbij de
dagbasis waarden opgeschaald zijn naar decadegemiddelde (blauwe punten)

Voor Rijnland blijkt dat de som op dagbasis decadegemiddeld meer aanvoert, vooral in de
periode mei 2003 en september 2003 wordt meer aanvoer berekend, of juist een aanvoer in
plaats van een afvoer. De aanvoer voor Rijnland loopt in principe via Gouda; in perioden van
te hoog chloride gehalte wordt via Bodegraven (KWA) aangevoerd en in de praktijk van 2003
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ook eenmalig via de Tolhuissluisroute. In het model is de Tolhuissluisroute niet
geïmplementeerd, en daarom is de aanvoer exclusief de Tolhuissluisroute vergeleken. De
volgende figuur geeft de resultaten van NHI 3.0 op decadebasis in vergelijking met de
metingen. Daaruit blijkt dat de som op decadebasis de aanvoer via Gouda en Bodegraven in
mei en september onderschat. De som op dagbasis zoals getoond in de vorige figuur zit
vooral in mei een stuk dichter bij de metingen.

Figuur 2.37 Vergelijking NHI 2.2 en NHI 3.0 decaderesultaten met gemeten totale aanvoer Rijnland

Tabel 2.3 en 2.4 geven de waterbalans van DM knoop Rijnland voor de eerste decade van
april 2003 voor beide sommen.
Tabel 2.8

Enkele waterbalanstermen, decadesom, DM-knoop Rijnland (DM knoop 4091) in m3/s

Periode

Netto
Netto
Verdamping Neerslag

2003-04-01 2003-04-11

0.0

Tabel 2.9

Lozingen
districten

3.298

1.852

Netto vraag
districten op
DM-knoop
1.446

Enkele waterbalanstermen, dagbasis, DM-knoop Rijnland (DM knoop 4091)

Periode

2003-04-01
2003-04-02
2003-04-03
2003-04-04
2003-04-05
2003-04-06
2003-04-07
2003-04-08
2003-04-09
2003-04-10
Gemiddeld

38

0.0608

Onttrekkingen
districten

Netto
Netto
Verdamping Neerslag
0
0.216
1.075
0.615
1.228
1.137
1.511
1.315
1.053
0.241
0.8391

9.07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.907

Onttrekkingen
districten

Lozingen
districten

10.592
1.799
3.299
3.086
4.076
4.027
4.881
4.742
4.389
3.362
4.4253

19.491
2.898
1.197
1.234
0.949
0.912
0.685
0.665
0.686
1.026
2.9743

Netto vraag
districten op
DM-knoop
-8.899
-1.099
2.102
1.852
3.127
3.115
4.196
4.077
3.703
2.336
1.451
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Het blijkt dat decadegemiddeld de (netto) balans van de decadesom en de dagbasis som
vrijwel hetzelfde zijn: de netto neerslag is 0.068 m3/s, en de netto districtsvraag is 1.45 m3/s.
Maar kijkend naar de inlaatpunten is er wel degelijk een verschil. Dat komt doordat bij een
wateroverschot in Rijnland vooral naar het Noordzeekanaal en via Katwijk geloosd wordt, via
Gouda slechts 7%. Bij aanvoer wordt 100% via Gouda aangevoerd (uitgaande van geen
chloridebeperkingen). Het maakt het verschil of eerst de regionale balans per decade wordt
gemiddeld en dan het tekort of overschot wordt verdeeld, of dat per dag het overschot of
tekort wordt verdeeld en vervolgens per decade gemiddeld.
Op de boezem van Rijnland lozen nog enkele RWZI’s hun droogweerafvoer en is sprake van
kwel of wegzijging; de netto term van dit alles is in DM op 3.0 m3/s gesteld. Daarmee komt bij
de som op decadebasis de totale lozing van Rijnlands boezem voor de eerste decade van
april 2003 op 1.62 m3/s (3.0 + 0.068 – 1.446 = 1.62 m3/s). Hiervan wordt 7% bij Gouda
geloosd, dus een lozing van 0.11 m3/s.
Voor de som op dagbasis wordt de netto te lozen dan wel gevraagde hoeveelheid en de
lozing of inlaat bij Gouda in onderstaande tabel aangegeven. De totale afvoer is
decadegemiddeld hetzelfde, maar bij Gouda wordt nu decadegemiddeld water ingelaten, en
wel 0.78 m3/s. Het verschil tussen eerst decade-middelen en dan verdelen, of eerst verdelen
en dan decade middelen is hier dus al bijna 1 m3/s. Bij een decade met zowel meer neerslag
als meer verdamping kan dit verschil nog groter zijn.
Tabel 2.10 Waterbalans dagbasis DM-knoop Rijnland (DM knoop 4091), uitgaande van tabel 2.3 en nog 3.0 m3/s
lozingen (droogweerafvoer RWZI, kwel/wegzijging)

Periode

2003-04-01
2003-04-02
2003-04-03
2003-04-04
2003-04-05
2003-04-06
2003-04-07
2003-04-08
2003-04-09
2003-04-10
Gemiddeld

Netto aanvoer
(negatief teken is
afvoer)
-20.969
-3.883
0.177
-0.533
1.355
1.252
2.707
2.392
1.756
-0.423
-1.617

Netto inlaat via Gouda
(7% van afvoer,
100% van aanvoer)
-1.467
-0.271
0.177
-0.037
1.355
1.252
2.707
2.392
1.756
-0.029
0.783

Dit effect speelt ook op andere lokaties in DM, bijvoorbeeld Friesland. En ook in Mozart is er
een effect van decadegemiddeld versus op dagbasis rekenen dat doorwerkt in DM.
Bijvoorbeeld in het geval dat een district voor wateraanvoer en waterafvoer aan verschillende
DM knopen is gekoppeld, of met verschillende fracties. Dit speelt bijvoorbeeld voor enkele
districten langs het Twentekanaal, die bij wateraanvoer volledig via het Twentekanaal
aanvoeren maar in waterafvoer slechts gedeeltelijk op het Twentekanaal lozen. Hierdoor
komen bij een situatie met enkele natte en droge dagen in een decade in een simulatie op
dagbasis de watervragen bij Eefde vaak hoger uit. In compleet droge decades is het verschil
wel nihil, zoals ook uit bovenstaande figuren blijkt.
Voor NHI als geheel zou rekenen op dagbasis met op dagbasis uitwisselen van informatie
tussen Modflow-MetaSwap, Mozart en DM wel een toename van rekentijd betekenen. Op
basis van de gemaakte som voor 2002-2003 is dat minstens een factor 2. Voor operationale
Veranderingsrapportage NHI 3.0
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toepassingen in FEWS-Waterbeheer waarbij slechts korte perioden worden doorgerekend is
dat geen bezwaar (en is de toename in dynamiek in het model zeer welkom), maar voor
gebruik in DP-Zoetwater in combinatie met reeksen van 30 jaar is een flinke toename van
rekentijd wel bezwaarlijk.
2.7.5

2.8

Conclusie
Met NHI 3.0 is het mogelijk om naar keuze op decadebasis of op dagbasis te rekenen. Voor
hoge, sterk variabele afvoeren wordt niet geadviseerd op DM op dagbasis toe te passen,
omdat een afvoergolf niet in 1 dag door het hele systeem loopt (de looptijd van Lobith tot
Haringvlietsluizen is een dag of 3). Voor lage afvoeren is het effect van het verwaarlozen van
looptijd niet ernstig, omdat lage afvoeren veel geleidelijker variëren. De observatie dat
simulatie op dagbasis op inlaatpunten zoals Gouda zich beter verhoudt tot metingen dan de
resultaten op decadebasis is een extra argument om de waterverdeling met DM te verbeteren
(bijvoorbeeld met RtcTools technieken), zodat conceptuele bezwaren tegen het gebruik van
DM op dagbasis weggenomen worden.
Software

2.8.1

Inleiding
Voor NHI 3.0 is de software aangepast om, naast enkele bug fixes, enerzijds conceptuele
verbeteringen door te voeren, en anderzijds om het NHI meer een open instrumentarium te
maken.

2.8.2

Verbeteringen
Conceptuele verbeteringen:
MetaSWAP: Er is een mogelijkheid toegevoegd om kalibratiefactoren toe te passen
op bodemeigenschappen. Verder is er een aanpassing gedaan van het
verdampingsconcept van kale grond.
MOZART-DM: Er is een zogenaamde external exchange optie toegevoegd voor
interactie met het buitenland, om afvoeren uit het buitenland te verdisconteren in de
afvoeren van grens districten.
DM: In DM is de optie toegevoegd om bij knopen met peilbeheer (bv. het IJsselmeer)
ook grenspeilen te definiëren. Hiermee kan een flexibeler peilbeheer in het model
worden geïmplementeerd dan alleen een streefpeil (met lage prioriteit) en een
minimumpeil (met absolute prioriteit). Bijvoorbeeld, in de huidige praktijk van het
model is het minimumpeil van het IJsselmeer -0.40 m NAP met prioriteit 1, en het
zomerstreefpeil -0.20 m NAP met prioriteit 9. Met de optie flexibeler peilbeheer
kunnen optioneel extra 2 grenspeilen worden opgegeven tussen minimumpeil en
streefpeil (bv. -0.30 m NAP met prioriteit 4 en -0.25 m NAP met prioriteit 7). In NHI 3.0
is dit niet als standaard opgenomen, maar door de aanpassing kan dit als maatregel
worden doorgevoerd. Zolang het meerpeil niet uitzakt tot onder een grenspeil, zal het
gebruik van deze optie de waterverdeling niet beïnvloeden. Maar voor situaties
waarbij meerpeilen flink uitzakken (bv. een som met klimaatscenario W+ voor de
situatie 2100) is deze functionaliteit wel degelijk een belangrijke sturingsoptie die de
verdeling van tekorten qua tijd en plaats beïnvloedt.
Open instrumentarium:
De koppeling van de NHI rekenharten (MODFLOW-MetaSWAP-TRANSOL-MozartDM) is OpenMI-gereed gemaakt, dat wil zeggen gereed gemaakt om in de toekomst
eenvoudiger koppelingen te kunnen leggen volgens een gestandaardiseerd
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koppelingsprotocol. Tevens is een online (via gedeeld geheugen) koppeling
gerealiseerd van MetaSWAP-TRANSOL.
De MODFLOW-88 code is vervangen door MODFLOW-2005
De input/output van MODFLOW-2005 is gestroomlijnd met iMOD: er vindt nu
aansturing plaats met een iMOD run-file en het NHI ondersteunt nu de iMOD
bestandformaten (IDF, IPF, GEN, etc.)
MetaSWAP is aangepast om iMOD uitvoer (IDF) te genereren.
De oude aansturing van het NHI instrumentarium met DOS batch-files is volledig
vervangen door Python scripts om het NHI gebruikersvriendelijker te maken en het
model beter te kunnen beheren. De belangrijkste wijzigingen hierin zijn:
o Het NHI heeft nu een duidelijke model configuratie, onafhankelijk van de
gebruikte rekenkernen en rekenperiodes.
o Aansturing vanuit één centrale stuurfile (Windows ini-file) met duidelijk
herkenbare invoer secties voor alle gebruikte data, invoer rekenkernen,
executables, meteo en koppelingsbestanden.
o Integratie met het versiebeheersysteem HydroConnect, waarbij alle NHI
modelinvoer in versiebeheer staat (upload dit najaar). HydroConnect is
ontwikkeld binnen het Nationaal Modellen- en Data Centrum (NMDC).
o Meteo invoer voor MetaSWAP, MOZART en DM wordt voortaan dynamisch
aangemaakt, rechtstreeks vanuit KNMI neerslag- en verdampingsrasters.
o Integratie met voorbewerkingssoftware grid2metaswap om metaSWAP invoer
te generen vanuit rasters.
De Arc/Info AML-script om het NHI topsysteem te schematiseren is omgezet naar
Python met ArcGIS en er is een HydroConnect workflow gemaakt (upload dit najaar),
met als doel de gehanteerde processen inzichtelijker te maken en te beheren.
Software & schematisatie versies
De verbeteringen zijn verwerkt in de software. In onderstaande tabel staat weergegeven
welke versies zijn gebruikt voor NHI 3.0.
Tabel 2.11 Gebruikte software versies voor NHI 3.0

2.8.3

Code
Modflow
MetaSWAP
Modflow-MetaSWAP

Versie
Standaard MODFLOW 2005
7.3.0
709

Mozart
Mozart in
DM
Schematisatie NHI

686
704
647
2681

Opmerking

svn. nummer, in deze
executable is ook
koppeling met Mozart en
DM geregeld
Is een svn. nummer
Is een svn. nummer
Is een svn. nummer
Is een svn. nummer

Conclusie
Naast enkele conceptuele verbeteringen zijn met NHI 3.0 grote stappen gezet naar een open
systeem: er is een raamwerk gemaakt om gemakkelijker, en vooral transparanter,
rekenharten te kunnen koppelen. Dit raamwerk dient als basis voor toekomstige (nieuwe)
koppelingen. Tevens is de aansturing gebruikersvriendelijker gemaakt en wordt de data
middels het NMDC versiebeheersysteem HydroConnect beheerd en beschikbaar gesteld aan
NHI gebruikers.
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3 Resultaten en Analyse
3.1

Inleiding
In het vorige hoofdstuk zijn de wijzingen in versie 3.0 beschreven, en is er ingegaan op het
afzonderlijke effect van de wijzingen. In dit hoofdstuk wordt het gezamenlijke effect van de
wijzigingen beschreven, door de rekenresultaten van NHI 3.0 te vergelijken met de
rekenresultaten van NHI 2.2. Daarbij is gefocust op de landelijke schaal en de analyse van de
dominante processen die de verschillen veroorzaken. Voor aanvullende beschrijvingen van
de rekenresultaten, ook op de meer regionale schaal, wordt verwezen naar het rapport NHI
3.0 toetsing (Hoogewoud et al, 2013), waarin toetsing van de berekeningsresultaten met
metingen zijn beschreven.

3.2

Grondwater

3.2.1

GHG en GLG
De GHG en GLG voor NHI 3.0 zijn bepaald voor de periode 1998-2006. In onderstaande
figuren staan de verschillen in GXG tussen NHI 2.2 en NHI 3.0 weergegeven.
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Figuur 3.1 Verschillen in GHG (links boven), GLG(rechts boven) en dynamiek (links onder) tussen NHI 2.2 en 3.0
(blauw NHI 3.0 is natter/meer dynamiek, rood NHI 3.0 is droger/minder dynamiek)

De veranderingen in de GXG zijn meestal gering (< 10cm). De verandering in GHG is iets
groter dan de verandering in GLG. De GHG en GLG zijn een zelfde kant op veranderd.
Regionaal zijn er soms wel grote veranderingen in de GXG, deze worden hieronder
beschreven.
West Nederland (Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland); De GLG en GHG zijn gemiddeld
iets natter geworden. Uitzondering hierop zijn de duingebieden. De GHG is bijna overal natter
of gelijk gebleven. De verschillen zijn vooral ontstaan door wijzigingen in de modellering van
de onverzadigde zone, zoals beschreven in hoofdstuk 2.
Noord Nederland (Friesland, Drenthe, Groningen en Overijssel); Gemiddeld is de GLG lager
geworden en de GHG is hoger met uitzondering van de veenkoloniën en een aantal
stuwwallen. In dit gebied zijn veel kleine veranderingen doorgevoerd, die opgeteld dit effect
geven. De peilen zijn veranderd, de geohydrologische schematisatie, onttrekkingen zijn
verbeterd en ook de onverzadigde zone modellering is aangepast.
Zuid Nederland (Brabant en Limburg); De aanpassingen aan de geohydrologie, onttrekkingen
en de peilen in Brabant zorgen voor extra grote effecten boven op die van de verbeteringen
van de onverzadigde zone. Bijna vlakdekkend gaan zowel de GLG als de GHG naar beneden
met zo’n 10-20 cm. Wel zijn de veranderingen in de GHG iets kleiner zodat ook hier de
dynamiek toeneemt.
Midden Nederland (Utrecht, Flevoland en Gelderland); In de stuwwallen zijn de GHG en GLG
fors lager als gevolg van o.a. de veranderde geohydrologische schematisatie en de
onttrekking die in NHI3.0 groter zijn geworden. In de overige gebieden zien we beelden die
overeenkomen met eerder analyses uit west en noord Nederland. De GLG is gemiddeld wat
lager, in de zand gebieden bijna vlakdekkend. De GHG is gemiddeld gelijk gebleven of wat
gestegen (met uitzondering van de stuwwallen). Hier zijn de verbeteringen in de
onverzadigde zone vooral voor verantwoordelijk.
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Figuur 3.2 GHG (boven), GLG(midden) en Dynamiek (onder) van NHI2.2 (links) en NHI3.0 (rechts)
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3.2.2

Fluxen
Voor waterverdelingsvraagstukken zijn vooral fluxen in de zomer interessant, en dan met
name droge zomers. In deze paragraaf worden daarom berekende fluxen gepresenteerd voor
1 augustus 2003. De berekende fluxen van en naar het oppervlaktewater op 1 augustus 2003
zijn op landelijke schaal niet significant veranderd ten opzichte van NHI 2.2. Wel zijn er
verschillen te zien voor Friesland waar infiltratie van oppervlaktewater is afgenomen als
gevolg van de uitgevoerde calibratie van de intree weerstanden.

Figuur 3.3 Fluxen van en naar het (regionale) oppervlaktewater op 1 augustus 2003. Links NHI 2.2, rechts NHI 3.0

De kwel en wegzijgingspatronen zijn grotendeels gelijk gebleven. Wel zijn de absolute
waarden wat verandert, bijvoorbeeld als gevolg van de veranderde verdamping en dus ook
veranderde grondwateraanvulling.

Figuur 3.4 Gemiddelde kwel en wegzijging (1998-2006); fluxen van modellaag 1 naar modellaag 2 in mm/d voor
NHI 2.2 links en NHI 3.0 rechts
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3.3

Zout

3.3.1

Inleiding
Het modelconcept voor het berekenen van chloride vrachten is gelijk gebleven aan die van
NHI 2.2. Wel is de schematisatie van de concepten aangepast. In deze paragraaf worden de
berekende chloride concentraties en vrachten gepresenteerd.

3.3.2

Regionaal water
De verschillen kunnen groot zijn. Door wijzigingen (verlagingen) in de zoutconcentraties in de
ondergrond is de zoutlast in het algemeen afgenomen in NHI 3.0. Vooral in Zuid-Holland
,Noord-Holland en de Flevopolders is dit duidelijk te zien.

Figuur 3.5

3.3.3

Berekende zoutlast ton/jaar per LSW voor de zomer van 2003 in NHI 2.2 (links) en NHI 3.0 (rechts)

Hoofdsysteem
De chloride concentraties in het hoofdsysteem zijn veranderd en veelal lager (en dichter bij
de metingen) komen te liggen. Voor meetpunt Katwijk is dit in onderstaande grafiek
geïllustreerd. Verschillen tussen meting en berekening worden mede veroorzaakt doordat de
zoutlek van de sluizen in NHI niet wordt meegenomen en doordat de Rijnlandse boezem zeer
schematisch is gemodelleerd in DM. Met gebruikt van LSM voor de zoutconcentraties kan de
berekening verbeterd worden.
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Figuur 3.6 Berekende en gemeten chloride concentraties bij Katwijk

3.3.4

3.4

Conclusie
Met het verbeteren van de zoet-zout verdeling in de ondergrond is de berekende chloride
concentratie in het hoofdsysteem vaak lager komen te liggen; echter de concentraties zijn
nog steeds structureel te hoog. Los van het feit dat op deze modelcelschaal van 250*250m 2
van het modelinstrument een vergelijking met een puntmeting zoals Katwijk discutabel blijft
komt de vraag op of het in NHI3.0 gekozen concept van gekoppeld grondwateroppervlaktewater niet een revisie nodig heeft.
Onverzadigde zone

3.4.1

Inleiding
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de uitkomsten van NHI versie 3.0 voor de
onverzadigde zone: verdamping, beregening en grondwateraanvulling.

3.4.2

Verdamping
De referentieverdamping wordt vanaf versie 2.1 opgelegd met behulp van gridinvoer, zoals
door het KNMI afgeleid. Over de periode 1998-2006 varieert de actuele verdamping van
minder dan 300 mm/jaar voor stedelijke gebieden tot 700 mm/jaar voor bosgebieden. De
onderstaande figuur geeft de berekende actuele verdamping (evapotranspiratie) weer voor
NHI v3.0 en v2.2, gevolgd door het verschil.
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Figuur 3.7 Gemiddelde jaarsom van de actuele verdamping (mm) over de periode 1998-2006, voor NHI v3.0
(links) en NHIv2.2 (rechts)

Figuur 3.8 Verschil in actuele verdamping (mm/j) over de periode 1998-2006 tussen NHI 3.0 en 2.2; blauwe
kleuren duiden op een afname van de verdamping.

In de figuur springt een aantal zaken in het oog: de verdamping in de glastuinbouwgebieden
(met name het Westland) neemt sterk af door het verkleinen van de verdampingsvraag. In
grote gebieden (midden-west Nederland) neemt de verdamping licht toe; dit hangt samen met
de verandering van de bodemeigenschappen. In Laag-Nederland is het beeld gemêleerd, de
hoge zandgronden zoals de Veluwe laten een geringe afname van de verdamping zien door
de introductie van de nieuwe bodemfysische schematisatie.
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Voor de berekening van gewasopbrengstreductie is niet alleen de absolute waarde van de
verdamping van belang, maar ook de relatieve gewastranspiratie. Dit is het quotiënt van de
actuele en potentiële gewastranspiratie (Tact/Tpot). In de onderstaande figuren is de relatieve
gewastranspiratie voor NHI v3.0 en NHI v2.2 weergegeven alsmede het verschil. De relatieve
gewastranstranspiratie is in de kleigebieden toegenomen, in de zandgebieden is over het
algemeen een afname te zien. Verwacht mag worden dat de gewasopbrengstreductie in de
kleigebieden afneemt en in zandgebieden toeneemt. Dit is conform de aanpassingen in de
bodemparametrisering.

Figuur 3.9 De relatieve gewastranspiratie (Tact/Tpot) in 2003, voor NHI v3.0 (links) en NHI v2.2 (rechts)

Figuur 3.10 Verschil in relatieve gewastranspiratie in 2003 tussen NHI 3.0 en 2.2; blauwe kleuren duiden op een
afname van de relatieve gewastranspiratie (=meer verdampingsreductie)
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3.4.3

Beregening
Het model bepaalt afhankelijk van het vochttekort of er ook daadwerkelijk beregend wordt. De
totale beregening varieert dan ook sterk van jaar tot jaar, zie tabel 3.2. Zo is voor 2002 een
jaarsom van 100 miljoen m 3 (26 mm) berekend en voor 2003 471 miljoen m 3 (123 mm).
Hoewel het beregende areaal in NHI 3.0 is toegenomen t.o.v. NHI 2.2 met ca 50.000 ha
(15%) is de totale beregening afgenomen met 9%. Dit is een gevolg van de vernatting van het
NHI en de verhoogde bergingscoëfficiënt van de meeste bodem. Tevens is de
beregeningsvraag van glastuinbouw verminderd.
Tabel 3.1

Jaar
2001
2002
2003
2004
2005

3.4.4

Jaarsom van de beregening in miljoenen m3 en mm (naar beregend areaal) voor de jaren 2001-2005

NHI 3.0 (Mm3)
271
100
471
178
191

NHI 3.0 (mm)
71
26
123
46
50

NHI 2.2 (Mm3)
281
135
492
204
216

NHI 2.2 (mm)
83
40
146
61
64

Grondwateraanvulling
De grondwateraanvulling is gedefinieerd als het water dat via de onverzadigde zone het
grondwater bereikt. De grondwateraanvulling varieert van 0 mm/jaar voor verharde gebieden
tot 600 mm/jaar voor gebieden met veel kale grond. De grondwateraanvulling wordt
gedomineerd door neerslag en verdamping, en in mindere mate door beregening. In de
onderstaande figuur staat de grondwateraanvulling in NHI v3.0 en v2.2. Het verschil is
daaronder weergegeven; in deze figuur vallen onder andere de toename van de
grondwateraanvulling van de hoge zandgronden op, wat samenhangt met de aanpassing van
de bodems. Verder is de afname van de grondwateraanvulling in een groot deel van
Nederland zichtbaar, veroorzaakt door de hogere verdamping.

Figuur 3.11 Gemiddelde jaarsom van de grondwateraanvulling (mm) over de periode 1998-2006 voor NHI v3.0
(links) en NHI v2.2 (rechts)
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Figuur 3.12 Verschil in grondwateraanvulling (mm/j) over de periode 1998-2006 tussen NHI 3.0 en 2.2 Zuid-Limburg
is voor de eerste maal opgenomen in het NHI

3.4.5

Conclusie
De wijzigingen in NHI v3.0 hebben enig effect op de waterbalanstermen van de onverzadigde
zone. De beregening is licht gedaald (9%). De verdamping is gemiddeld genomen
toegenomen (4 %), vooral door de aanpassingen aan de bodemparameters. Dit heeft tot
gevolg dat de grondwateraanvulling gemiddeld is afgenomen.
De transpiratiereductie van kleigronden valt lager uit, op zandgronden neemt deze toe als
gevolg van de aanpassingen aan de bodemparameters.
De verschillen in uitkomsten in de onverzadigde zone tussen NHI v3.0 en NHI v2.2 zich laten
verklaren door de uitgevoerde wijzigingen aan het model.

3.5
3.5.1

Oppervlaktewater
Inleiding
In deze paragraaf worden de effecten van alle wijzigingen in NHI 3.0 t.o.v. NHI 2.2
beschreven voor het oppervlaktewater. Onderstaand zijn kort nog de wijzigingen beschreven.
De uitgebreide beschrijving is te vinden in hoofdstuk 2.4 en 2.5.
In het oppervlaktewater zijn enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd:
Aanpassen van districtsgrenzen en vergroten van het aantal districten van orde 150
naar orde 250;
Correctie van een beperkt aantal grenzen van local surface waters;
Corrigeren van de prioriteitenvolgorde van watervragen binnen de local surface
waters;
Toevoegen van buitenlandse afvoer bij diverse districten langs de landsgrenzen; en
Toevoegen van Zuid-Limburg.
Verandering van de doorspoelingsdebieten in Zuidwestelijke Delta.
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In het hoofdsysteem zijn in de DM schematisatie lokale verbeteringen doorgevoerd,
die zorgen dat de waterverdeling in DM beter aansluit bij de praktijk.
Verder betekent het wijzigen van de districtsindeling in Mozart dat de koppelingstabel
van districten aan het DM-netwerk en bijbehorende lozings- en onttrekkingssleutels is
aangepast.
De koppeling van NHI resultaten aan het Sobek LSM wordt in de rapportage Deltamodel
beschreven.
3.5.2

Landelijke watervragen en tekorten

Figuur 3.13 Regionale watervraag peilbeheer NHI 2.2. (links) en NHI 3.0 (rechts) voor het jaar (2003)

Figuur 3.14 Regionale watervraag landbouw (beregening oppervlaktewater) NHI 2.2. (links) en NHI 3.0 (rechts)
voor het jaar (2003)
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Figuur 3.15 Regionale watervraag doorspoeling NHI 2.2. (links) en NHI 3.0 (rechts) voor het jaar (2003)

In
bovenstaande
figuren
zijn
de
regionale
watervragen voor
peilbeheer,
oppervlaktewaterberegening en doorspoeling weergegeven voor NHI 2.2 en NHI 3.0.
De peilbeheersvraag neemt in enkele gebieden toe. Dit wordt veroorzaakt door een
verandering in de infiltratie en drainage tussen het grondwater en oppervlaktewater. Deze
verandering wordt veroorzaakt door nieuwe ligging en hoogtes van de buisdrainage en
veranderingen in de lekweerstanden van het oppervlaktewater.
De beregeningsvraag neemt sterkt toe door een toename in het potentieel beregend
oppervlak. De veranderingen komen duidelijk overeen met de nieuwe oppervlaktes zoals
weergeven in Figuur 2.18.
3.5.3

Water aan- en afvoeren
Op het niveau van aan- en afvoeren in DM worden de implicaties van wijzigingen in alle NHIdeelmodellen zichtbaar. Een aantal verschillen zijn toe te wijzen aan de wijzigingen in DM,
maar de meeste wijzigingen zijn terug te voeren op de wijzigingen in Modflow, MetaSwap en
Mozart (districtsindeling en prioriteiten watervraag). In deze paragraaf worden voor een
aantal locaties de effecten getoond. Tenslotte worden de resultaten voor een run op dagbasis
vergeleken met een run op decadebasis. NHI 3.0 kan zowel op decadebasis als dagbasis
gebruikt worden. De standaard instelling die in de veranderings- en toetsingsrapportage NHI
3.0 gebruikt wordt is simuleren op decadebasis, dit is immers ook de in NHI 2.2 gebruikte
tijdstap.
Impact DM aanpassingen
Zuid-Willemsvaart
In de volgende figuur wordt het debiet van België naar Nederland via de Zuid-Willemsvaart bij
Loozen getoond. Als de Maasafvoer voldoende groot is wordt in NHI 3.0 hetzelfde
aangevoerd als in NHI 2.2. Bij lage Maasafvoeren is de verdeling van tekorten over België en
Nederland nu beter, en wordt in NHI 3.0 iets meer water naar Brabant gestuurd.
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Debiet Zuid-Willemsvaart Loozen
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Figuur 3.16 Vergelijking NHI 2.2. en NHI 3.0: Debiet Zuid-Willemsvaart bij Loozen naar Brabant (2003)

Maas-Waalkanaal
In NHI 2.2. stond als default stromingsrichting voor het Maas-Waal kanaal van Waal naar
Maas gericht, met een gewenst debiet van 1 m 3/s. Op basis van informatie van de beheerder
is de default stromingsrichting omgedraaid, en het schutverlies opgehoogd tot 2 m 3/s. In
perioden met lage afvoer is het schutverlies nl. van Maas naar Waal; bij hoge afvoeren op de
Waal is het andersom. Aangezien het in DM lastig is beide situaties te implementeren is, en
de toepassing focust op lage afvoersituaties, is besloten de typische situatie bij lage afvoeren
in het model te implementeren. Op landelijke schaal lijkt het verschil gering, maar voor de
Maas in droge perioden is het een belangrijk verschil: toestroming van 1 m 3/s uit de Waal, of
juist een weglekken van 2 m 3/s naar de Waal.
Delfland
Op aangeven van Delfland zijn de gewenste debieten bij Parksluizen en gemaal v.d. Burg
aangepast. De volgende figuur laat het resultaat voor 2003 zien bij Parksluizen. De impact
van de wijziging van het gewenst debiet is duidelijk zichtbaar in de periode augustusseptember 2003. Het resultaat van NHI 3.0 komt daarmee dichter bij de metingen.
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Figuur 3.17 Vergelijking NHI 2.2. - NHI 3.0: afvoer Parksluizen (2003)

Impact van aanpassingen in Modflow, MetaSwap, Mozart
Friesland-Groningen
In Friesland en Groningen is voor DM niets gewijzigd. In Mozart zijn enkele districten
opgedeeld in kleinere delen, en is de prioriteitenvolgorde van watervragen aangepast. De
gevolgen van deze aanpassingen zijn alleen onderzocht in combinatie met aangepaste
Modflow-MetaSwap modelinvoer, omdat het erg lastig is om bij districtswijzigingen Mozart
stand-alone met oude Modflow-MetaSwap resultaten te voeden. In Modflow-MetaSwap zijn
veel aanpassingen gedaan.
De resultaten qua berekende aanvoer verschillen duidelijk. De resultaten van NHI 3.0 zijn iets
beter dan de resultaten van NHI 2.2. De aanvoer wordt nog steeds overschat in NHI 3.0,
maar in mindere mate dan in NHI 2.2. Dat geldt zowel voor de totale inlaat van Friesland
(inclusief wat naar Groningen wordt doorgevoerd), als voor de aanvoer naar Groningen bij
Gaarkeuken.
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Figuur 3.18 Vergelijking NHI 2.2. en NHI 3.0: totale inlaat Friesland (2003)

Figuur 3.19 Vergelijking NHI 2.2. - NHI 3.0: doorvoer naar Groningen bij Gaarkeuken (2003)

De onderstaande figuur geeft een beeld van de verschillen in watervragen van district
Friesland voor NHI 2.2 en NHI 3.0. In NHI 2.2 is het grootste deel van Friesland
geschematiseerd in 1 district (district 1), terwijl in NHI 3.0 dat gebied is gesplitst in 7 districten
met nummers 502 tot en met 508 en is de prioriteitenvolgorde aangepast.
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Figuur 3.20 Vergelijking NHI 2.2. - NHI 3.0: waterafvoer en –aanvoer Friesland

Het blijkt dat de netto watervraag (aanvoer – doorvoer naar Groningen – lozingen bij
Harlingen en Dokkum naar Waddenzee/Lauwersmeer) van Friesland in de zomer in NHI 3.0
goed de metingen volgen, beter dan NHI 2.2. In Figuur 3.22 liggen de met NHI 3.0 berekende
paarse punten in juli-augustus zeer dicht bij de metingen. In de winter periode zijn er grotere
verschillen met de metingen, maar het patroon van (netto) afvoer en aanvoer is goed.
Eefde
Voor het Twentekanaal zijn in het DM deel van NHI geen aanpassingen gedaan. In Modflow,MetaSwap en Mozart echter wel. In Mozart is o.a. het wateraanvoergebied district TwentheZuid, dat deels via het Twentekanaal gevoed werd, nu gesplitst in 2 aparte districten waarvan
er 1 direct uit het Twentekanaal gevoed wordt.

Figuur 3.21 Vergelijking NHI 2.2. en NHI 3.0 debieten bij Eefde, inlaat Twentekanaal (2003)
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De resultaten van NHI 3.0 zijn iets beter dan de resultaten van NHI 2.2. De
toetsingsrapportage gaat hier in meer detail op in en toetst dit aan de hand van kwantitatieve
criteria.
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4 Conclusies
Op bijna alle vlakken is NHI verbeterd. De software die NHI aanstuurt heeft een grote
modernisering ondergaan en maakt NHI veel toegankelijker. De inhoudelijke verbeteringen
aan de modelconcepten of schematisatie hebben significante effecten op de uitkomsten van
NHI 3.0. Zo is de beregeningsvraag vergroot, het aantal geschematiseerde bodemtypes
verdrievoudigd, de ondergrond opnieuw geschematiseerd en meer detail in het
oppervlaktewater aangebracht. De regionale waterbeheerders en drinkwatermaatschappijen
hebben een grote bijdrage geleverd aan de nieuwe schematisering van NHI. Zo is
bijvoorbeeld in overleg informatie uit regionale grond en of oppervlaktewater modellen
gebruikt en zijn drinkwaterwinningen opnieuw geschematiseerd. Ook is de prioriteitstelling
van de watervraag in overleg met de waterbeheerders geharmoniseerd. Deze interactie met
de regio vond plaats in het kader van het Deltamodel. Verder is de modellering van NHI
gecomplementeerd met Zuid-Limburg dat nu ook deel uit maakt van het NHI.
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5 Aanbevelingen
Op hoofdlijnen komt de NHI-projectgroep tot de volgende aanbevelingen.
•

Voortzetten regionale samenwerking. De samenwerking met de regionale
waterbeheerders en drinkwaterbedrijven in 2012 is succesvol geweest in het ontsluiten
van ervaring over de waterverdeling en het kweken van wederzijds begrip. De kennis en
betrokkenheid van regionale partners is onontbeerlijk voor de verdere ontwikkeling van
NHI. Aanbevolen wordt om de samenwerking met de regionale waterbeheerders voort
te zetten, niet alleen van data-uitwisseling, maar vooral ook de kennisinteractie die
plaatsvindt bij het gezamenlijk beoordelen van NHI-modelresultaten.

•

Vervangen MOZART en DM. NHI maakt als enige modelinstrumentarium (in de wereld)
gebruik van MOZART en DM. Gevolg is dat kennis dun verspreidt is en aanpassingen
lastig zijn door te voeren. Het wordt daarom aanbevolen over te gaan naar meer
gangbare software met vergelijkbare, of zelfs meer, functionaliteiten.

•

Verdere verbetering chloridemodellering. De chloride modellering in NHI met de
huidige modelconcepten blijft lastig. Er wordt daarom aanbevolen te onderzoeken welke
(conceptuele) alternatieven er zijn om tot een betere chloride modellering te komen.
Resultaten van het LSM zullen hierin meegenomen moeten worden.

•

Eenvoudig aanpassen en updaten van de schematisatie. Veel partijen hebben
gebruik gemaakt van NHI 2.2. Het blijft lastig om regie te houden op de veranderingen
en aanpassingen die gemaakt, dan wel gewenst worden. Verbeteringen moeten worden
bijeengebracht, gecheckt en ter beschikking van alle partijen worden gesteld. Een
toepasselijke beheervorm is noodzakelijk voor het NHI-team, om regie te houden op
veranderingen aan (de schematisatie) van het instrumentarium.

•

Calibratie NHI aan waterbalansen.
Tijdens de calibratie van Noord Nederland is gebleken dat het hebben van goede
waterbalansen het mogelijk maakt de interactie tussen grond en oppervlaktewater beter
te modelleren. Het verdient daarom aanbeveling meer waterbalansen te verzamelen en
NHI hierop te calibreren.
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A

Bijlage verandering in schematisatie districten
Oud district (NHI 2.2)
Wetterskip Fryslân
1, Friesland

Noorderzijlvest
9, Reitdiep-noord
Hunze en Aas
7, Westerwoldsche Aa

Nieuwe districten (NHI 3.0)
502, Friese boezem
503, Friese boezem
504, Friese boezem
505, Friese boezem
506, Friese boezem
507, Friese boezem
508, Friese boezem

Opmerking

zuid
zuidoost
noordoost
noord
noordwest
centrum
zuidwest

901, Reitdiep-noord 1e schil
902, Reitdiep-noord 2e schil
605, Westerwoldsche Aa zuidoost
606, Westerwoldsche Aa midden

607, Westerwoldsche Aa noord
602,
Noordwest
Drenthe oost

602, Noordwest Drenthe Oost
604, Noordwest
aanvoergebied

Regge en Dinkel
18, Twenthe-zuid

Drenthe

Oost

18, Twenthe-zuid

Aanvoergebied
Overijssels
kanaal
(Vroomshoop,
Hammerflier,
Vriezenveen,
Lemele)
Aanvoergebied Twentekanaal
NB district 918 Twenthe-zuid
zonder wateraanvoer was al
een apart district

181, Twenthe-zuid3

Veluwe
23, Noordoost Veluwe

Vallei en Eem
28 Zuidwest Veluwe

Zuidoostelijk aanvoergebied
(aanvoer via Stadskanaal)
Midden aanvoergebied
(aanvoer via Westerwoldsche
Aa en Stadskanaal)
Noordelijk gebied (aanvoer uit
Westerwoldsche Aa)

23, Noordoost Veluwe
231, Noordoost Veluwe,
Zuidelijke IJssel

afw.

Zuidoostelijk deel van het
oorspronkelijke district 23

28 Zuidwest Veluwe
281 Zuidwest Veluwe,
Nederrijn

afw.

Deel
van
oorspronkelijk
district dat afwatert op de
Nederrijn
Deel
van
oorspronkelijk
district dat onttrekt en loost op
Eem en/of Eemmeer.

282 Zuidwest Veluwe, randmeren
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Oud district (NHI 2.2)
Zuiderzeeland
14, Noordoostpolder

HHNK
32, Amstelmeer
33, Medemblik
34, Polders Drieban,
Westerkogge,
Oosterpolder
35, Polders
Schermerboezem

82, Polders Obdam,
Wogmeer, Hensbroek
etc.
36, Waterland
HHNK / Waternet /
Rijnland
37, Noordzeekanaal

Waternet
39, Amstelland

212, Groot Mijdrecht
40, Gooi

Rijnland
38, Rijnland

A-2

Nieuwe districten (NHI 3.0)

Opmerking

14, Noordoostpolder, lage afdeling
516,
Noordoostpolder,
tussenafdeling
517,
Noordoostpolder,
hoge
afdeling
321 Wieringen
322 Amstelmeerboezem
331, West Friesland -IJsselmeer
341, West Friesland -Markermeer

Iets andere districtsgrens
Iets andere districtsgrens

351, Schermer noord
352, Schermer zuid
353, Schermer Zeevang
821, VRNK polders
Wogmeer etc.

Obdam,

Iets andere districtsgrens

361, Waterland

Inclusief
een
deel
van
voormalig district 37 NZK

371, Noordzeekanaal zuid
372, Noordzeekanaal noord
981, NZK Rijnland dist 24
982, NZK Rijnland dist 25

Waternet
HHNK
Rijnland
Rijnland

392, Amstelland
393, Amstel
394, Amstelland Oost
395, Amsterdam Zuidoost
396, ARK Noord
956, Vinkeveen
957, Mijdrecht
401, Loosdrecht
402, Ankeveen
403, Naarden
404, Goois bos
391, Rijnland Nieuwe Meer
958, Rijnland dist 1
959, Rijnland dist 2
960, Rijnland dist 3
963, Rijnland dist 6
964, Rijnland dist 7
965, Rijnland dist 8
966, Rijnland dist 9
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Oud district (NHI 2.2)

211, Haarlemmermeer
381, polder Noordplas
HHSK
46, polders Schieland

Delfland
47, Delfland

Hollandse Delta
76, Oostflakkee
90, Overflakkee Oost
52, IJsselmonde noord
86,
IJsselmonde
noordoever
Oude
Maas

Nieuwe districten (NHI 3.0)
967, Rijnland dist 10
968, Rijnland dist 11
969, Rijnland dist 12
970, Rijnland dist 13
971, Rijnland dist 14
972, Rijnland dist 15
973, Rijnland dist 16
974, Rijnland dist 17
975, Rijnland dist 18
976, Rijnland dist 19
977, Rijnland dist 20
978, Rijnland dist 21
979, Rijnland dist 22
980, Rijnland dist 23
983, Rijnland dist 26
984, Rijnland dist 27
954, Haarlemmermeer
955, Schiphol
961, Rijnland dist 4
962, Rijnland dist 5

Opmerking

461, Rotterdam
462, Rotte
463, Ringvaart Schieland
464, Hollandse IJssel (Schieland)
471, Schie
472, Vlaardingen
473, Westland
474, Den Haag
475, Midden Delfland
781, Oostflakkee
(aanvoer Volkerak)
900, Flakkee (aanvoer Haringvliet)
521, IJsselmonde noord
861, IJsselmonde, noordoever
Oude Maas

Bijstelling districtsgrens

862, IJsselmonde Zwijndrechtse
Waard
Peel en Maasvallei
64, Peel en Maasvallei,
de Peel

641, Loobeek
642, Peel Oost
643, Peel Zuid
644, Grote Molenbeek
645, Broekhuizer Molenbeek
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Oud district (NHI 2.2)
65, Peel en Maasvallei,
rechter Maasoever

68, Peel en Maasvallei,
midden Limburg

Nieuwe districten (NHI 3.0)
646, Everlose beek
651, Niers

Opmerking

652, Leigraaf
653, Eckeltse beek
654, Heukelomsche beek
655, Gelders Nierskanaal
656, Lommerbroeklossing
657, Swalm
658, Arcen
659, Venlo rechter Maasoever
681, Springbeek
682, Afwateringskanaal noord
683, Roggelsche beek
684, Tungelroyse beek
685, Haelensche beek
686, Roermond linkeroever
687, Thorner beek

Roer en Overmaas
67, Maas Zuid

Dommel
70, Boven Dommel

Brabantse Delta
73,
Dongestroom,
Donge

121 Moerdijk
124, Mark

127, Plaatvliet
129, Leurschans

Scheldestromen
79, Walcheren/Noord
Beveland
132, Zuid Beveland
(+Scheldekwartier)
133, Noord Beveland
A-4

67, Maas zuid
513, Geul
514, Grensmaas Maastricht
515, Geleenbeek
701, BovenDommel
702, Tongelreep
703, Kleine Dommel
73, Dongestroom, Donge
512,
Dongestroom,
aanvoergebied
121, Moerdijk
124, Mark
511, Mark aanvoergebied

Donge
bijstelling districtsgrens
bijstelling districtsgrens
bijstelling
districtsgrens
(inclusief deel van oud district
121 Moerdijk)

127, Plaatvliet
509, Nw Vossemeer en Auvergne
129, Leurschans
510, Leurschans aanvoergebied

791, Walcheren / Noord Beveland

Bijstelling districtsgrens

950,
Zuid
(+Scheldekwartier)
951, Noord Beveland

Bijstelling districtsgrens

Beveland

Bijstelling districtsgrens
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Oud district (NHI 2.2)
27,
Reigenbergsche
polder
134, Tholen

Nieuwe districten (NHI 3.0)
271, Reigenbergsche polder
952, Tholen West
953, Tholen zoetwateraanvoer
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B

Kalibratie NHI oktober 2012

B.1

Inleiding
In oktober 2012 is NHI gekalibreerd. De berekende aanvoer voor de zomer van 2003 in NHI
voor Noord Nederland was aanmerkelijk groter dan wat er gemeten is. In deze bijlage wordt
op hoofdlijnen beschreven welke analyses zijn uitgevoerd en hoe de parameterisatie van NHI
is aangepast.

B.2

Probleem beschrijving
NHI berekend een watervraag voor Friesland. Dit water komt uit het IJsselmeer via Lemmer
(en een aantal kleinere inlaten die in NHI bij Lemmer opgeteld worden) binnen. Van de inlaat
is een meetreeks beschikbaar. In onderstaande grafiek is deze meetreeks vergeleken met de
door NHI (oktober versie) berekende inlaat bij Lemmer. Het is duidelijk dat NHI een grotere
watervraag berekend dan dat er gemeten wordt.

Figuur B.1 Gemeten en berekende inlaat bij Lemmer

Bij Wetterskip Fryslân wordt dagelijks een boezembalans opgesteld. Deze is opgevraagd.
Voor de piek watervraag in decade 58 en 59 is een balans opgesteld en deze is vergeleken
met NHI_oktober_2012 (zie onderstaande figuren)
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Boezem balans

Polder balans

Netto Verdamping
10m3/s

Netto verdamping
? m3/s

Beregening uit opp. water
? m3/s

Harlingen
Uit: 5m3/s
Netto aanvoer
Polders 30m3/s

IJsselmeer
3
In: 45m /s

Doorspoeling In = uit
Netto infiltratie
? m3/s
Figuur B.2 Gemeten componenten in de waterbalans Friesland (?=niet gemeten) tijdens wateraanvoer piek 2003

Boezem balans

Polder balans

Netto Verdamping
3
10m /s

Netto verdamping
10 m3/s

Beregening uit opp. water
3
17 m /s

Harlingen
3
Uit: 5m /s
IJsselmeer
In: 68m3/s

Netto aanvoer
3
Polders 53m /s

Doorspoeling In = uit
Netto infiltratie
3
26 m /s

Figuur B.3 Met NHI oktoberversie berekende componenten in de waterbalans Friesland tijdens wateraanvoer piek
2003(blauw = DM, groen: verdamping = MOZART, beregening = MetaSWAP, infiltratie = MODFLOW)

Het verschil in de balansposten tussen de meting en NHI zit in de netto polderaanvoer. De
verdamping en afvoer bij Harlingen zijn gelijk. In de polderbalans van NHI zijn 3 posten
onderscheiden: de netto verdamping, beregening uit oppervlaktewater en netto infiltratie.
Deze 3 posten zijn nader geanalyseerd en gecalibreerd. De beschrijving volgt in de volgende
paragraaf.

B-2
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B.3

Analyse en resultaten

B.3.1

Netto Verdamping
Het oppervlak openwater is opnieuw berekend. Dit oppervlak blijkt te kloppen. Verder maakt
NHI gebruik van de openwaterverdamping, deze wordt als “randvoorwaarde” opgelegd. De
inschatting is daarom dat de verdampingsvraag goed is berekend en deze niet verder
gekalibreerd hoeft te worden.

B.3.2

Beregening uit oppervlaktewater.
Beregening uit oppervlaktewater in de oktoberversie van NHI is een grote balanspost. Er is
onderzocht of beregening op deze schaal wel plaats heeft gevonden. Uit navraag bij het
waterschap blijkt dat in 2003 IJsselmeer water besmet is geweest met bruinrot. Aardappels
zijn in 2003 dan ook niet beregend met oppervlakte water. In de oktober versie van NHI is
hier geen rekening mee gehouden. Na aanpassing van de beregende oppervlaktes i.v.m.
bruinrot is de piek beregeningsvraag afgenomen naar 12 m 3/s

B.3.3

Netto infiltratie van oppervlaktewater.
De netto infiltratie van oppervlaktewater naar het grondwater is een zeer grote balanspost in
de oktoberversie van NHI. Uit de boezem-balans van het waterschap, de netto verdamping
en de beregening is de conclusie getrokken dat de netto infiltratie te groot is. De intree
weerstand is aangepast om de infiltratie te beperken. Er zijn verschillende infiltratie factoren
getoetst. Het expert judgement is dat vooral in klei en veen gronden de infiltratie weerstand
onderschat kan zijn. Slib deeltjes kunnen tijdens infiltratie van oppervlaktewater de
waterlopen doen dichtslaan. Voor deze gronden is de infiltratiefactor (infiltratie weerstand =
lekweerstand / infiltratie factor) aangepast van 0.33 naar 0.15. De infiltratie weerstand is dus
iets meer dan verdubbeld voor deze gronden. De aanpassing is in eerste instantie land
dekkend door gevoerd. Het effect op de waterbalansen in bijvoorbeeld west Nederland was
dat de watervraag een stuk kleiner werd dan gemeten. Daarom is er voor gekozen de
aanpassing alleen door te voeren voor de noordelijke gebieden (Friesland, Groningen,
Drenthe en Overijssel). De berekende netto infiltratie tijdens de piekvraag in 2003 is, als
gevolg van deze verandering, gereduceerd tot ca. 10m 3/s

B.3.4

Grondwaterdynamiek
De berekende grondwaterdynamiek in de oktober versie van NHI was structureel te groot. Na
aanpassing van de infiltratiefactor is de dynamiek in Noord Nederland verder toegenomen. In
het verleden is in NHI een bergingscorrectie factor toegepast omdat de berekende dynamiek
te laag was. Deze correctie is nu deels ongedaan gemaakt. De factor is aangepast van 0.7
naar 0.85.

B.3.5

Waterbalans
Na de eerder beschreven aanpassingen is de waterbalans voor Friesland opnieuw
uitgerekend met NHI. In onderstaande figuur is de berekende watervraag tijdens de
aanvoerpiek weergegeven. De berekende waterbalans voor de Friese-Boezem sluit nu goed
aan bij de metingen (zie figuur A.2)
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Boezem balans

Polder balans

Netto Verdamping
3
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Netto verdamping
3
10 m /s

Beregening uit opp. water
3
12 m /s

Harlingen
3
Uit: 5m /s
IJsselmeer
3
In: 47m /s

Netto aanvoer
3
Polders 32m /s

Doorspoeling In = uit
Netto infiltratie
3
10 m /s

Figuur B.4 Met decemberversie berekende componenten in de waterbalans Friesland tijdens wateraanvoer piek 2003
(blauw = DM, groen: verdamping = MOZART, beregening = MetaSWAP, infiltratie = MODFLOW)

Figuur B.5 Gemeten inlaat bji Lemmer en berekende (voor en na calibratie) inlaat bij Lemmer
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