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1

INLEIDING

1.1

Doel
Dit deelrapport “Ondergrond” beschrijft de parameterisatie van de grondconstanten in het grondwater
model in MODFLOW voor NHI fase 2.

1.2

Aanleiding voor herziening voor versie NHI2.0
In de voorgaande fase 1+ van het NHI is een 4-lagen grondwatermodel gebouwd op basis van REGIS II.0.
Uit de plausibiliteitsanalyse (Tiktak et al, 2009) is gebleken dat het grondwater model significant verkeerde
resultaten oplevert, waaronder:
De afwijkingen (berekend – gemeten) in de stijghoogtes nemen toe met de diepte.
Rond de grondwaterstanden de grotere drinkwaterwinningen vertonen grote afwijkingen, die
significant uitstralen in de freatische waterstanden en daadoor direct van invloed zijn op
berekeningen voor droogtestudie scenario’s.
Het besluit om NHI nog niet in te zetten voor Landelijke Droogte Studie (april 209) heeft geleid tot de
noodzaak om NHI in zijn geheel door te lichten. Daartoe is het ondergrond model nader geanalyseerd
door het NHI team. Uit de analyses blijkt dat anisotropie, breuken, toedeling van laagcomplexen uit REGIS
en de bepaling van de geohydrologische basis sterk verbeterd moeten worden.
De analyse van het ondergrond model van NHI in het gebied van de Drentse Aa en omgeving heeft
aangetoond dat belangrijke fouten in de berekening van grondwaterstanden veroorzaakt zijn door de
schematisatie in 4 water voerende pakketten die in fase 1+ is uitgevoerd. Daarnaast blijkt dat beeklemen
en (ondiepe) veen voorkomens op de hogere zandgronden missen in de schematisatie van het
topsysteem en tot significant andere freatische grondwaterstanden leiden in het model. Daarom zijn op
basis van de bodemkaart 1:50000 weerstandbiedende lagen op de hoge zandgronden toegevoegd aan de
parameterisatie van de C1. In fase 2 zijn deze beekleemlagen ingevoerd en is de overige parameterisatie
van de bovenste modellaag onveranderd.
Bij deze analyse zijn regionale partijen actief betrokken. Ook zijn resultaten van regionale
vergelijkingsstudies van grote waarde geweest voor de verbeteringsslag in het kader van NHI2.0. In deze
zogeheten regio pilots, (Groot et al, 2010) en regionale partijen zijn in de schematisatie diverse
onjuistheden in het grondwatermodel NHI geconstateerd. Tijdens de workshops hebben de regionale
partijen aangegeven dat 7 modellagen voldoende zijn voor de meest complexe gebieden (Drenthe,
Veluwe, Centrale Slenk). Op grond van de eigen analyse en in aansluiting hierop is voor de NHI2.0
gekozen voor 7 modellagen, dat wil zeggen 7 watervoerende pakketten en 6 scheidende lagen, waarvan
de bovenste het topsysteem beschrijft. Bij de vertaling van REGIS II.1wordt zo goed mogelijk aangesloten
bij de bestaande regionale schematisaties (MIPWA, HDSR, Ibrahym).
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1.3

Resultaten
De activiteiten voor het grondwatermodel NHI fase2.0 hebben tot de volgende resultaten geleid:
Een heldere werkwijze en reproduceerbare invoerbestanden
Voor fase 2 is het aanmaken van MODFLOW invoerbestanden vanuit van uit REGIS II.1, inclusief extra
expertkennis verder geautomatiseerd ten opzichte van fase 1+. Hiervoor zijn de bestaande programma's
(aml, Fortran en batch files) gebruikt of aangepast. Door deze werkwijze zijn gegenereerde
invoerbestanden volledig reproduceerbaar met als belangrijkste voordelen:
aanpassingen kunnen relatief snel worden doorgevoerd;
de herkomst van de informatie is eenvoudig achterhaalbaar.
Voor de overgang van 4 naar 7 lagen en het gebruik van REGISII.1 dat landsdekkend is, in tegenstelling
tot de voorgaande versie, zijn significante veranderingen in de REGIS-NHI-aml doorgevoerd.
Invoerbestanden voor het grondwaterstroming MODFLOW model
Het onderdeel Ondergrond resulteert in de volgende invoerbestanden voor het MODFLOW model:
1. kD-waarden voor de watervoerende pakketten (kD1-kD7) t.b.v. BCF package;
2. c-waarden voor de scheidende lagen (c1-c6) t.b.v. BCF package;
3. locatie en doorlaatfactor van breuken t.b.v. HFB package;
4. anisotropiefactor (FCT voor modellagen 1 - 5) t.b.v. ANI package;
5. anisotropiehoek (HK voor modellagen 1 - 5) t.b.v. ANI package.
De bovengenoemde invoer is gegenereerd op een gridcel grootte van 250 m voor het gebied binnen de
volgende Rijksdriehoek (RD) coördinaten (km): 0-300 (x) en 300-625 (y). De invoer is geldig voor het vaste
land van Nederland inclusief het IJsselmeer en de Zeeuwse wateren. In de randzone langs de kust,
Duitsland, België is ook modelinvoer gegenereerd door middel van extrapolatie. Zuid-Limburg maakt nog
geen deel uit van het NHI modelgebied. In het kader van NHI2.0 is het gebied al wel opgenomen in een
schematisatie op basis van REGIS II.1.

1.4

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt de werkwijze in algemene zin beschreven. Hoofdstuk 3 beschrijft welke aanpassingen
zijn gedaan aan REGIS, de belangrijkste informatiebron. De schematisatie van het landelijke lagenmodel
wordt beschreven in hoofdstuk 4, gevolgd door de parameterisatie in hoofdstuk 5. Locatie en
parameterisatie van breuken worden beschreven in hoofdstuk 6 en anisotropie in hoofdstuk 7. Vervolgens
wordt in hoofdstuk 8 ingegaan op de plausibiliteit en het toepassingsbereik van het ondergrondmodel en
het rapport sluit af met hoofdstuk 9 met discussies en aanbevelingen voor een volgende fase.
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2

WERKWIJZE

2.1

Basis laagindeling en parameters
In NHI fase 2 is de schematisatie van het topsysteem (modellaag 1) uit fase 1+ overgenomen. Voor de
diepe modellagen (2 tot 7) is een nieuw schematisatie opgesteld op basis van REGIS II.1 onder
gebruikmaking van bestaande schematisaties van enkele regionale modellen.
De ondergrond in fase 2 is geschematiseerd in 7 modellagen (figuur 1):
de deklaag, bestaand uit de bovenste watervoerende en de daaronder gelegen scheidend laag;
zes watervoerende pakketten (WVP)
vijf scheidend doorlatende lagen (SDL)
de ondoorlatende geohydrologische basis.

Modellaag 1

WVP 1

Deklaag

SDL 1

Modellaag 2

WVP 2
SDL 2

Etc.

WVP 3
SDL 3
WVP 4

Ondergrond

SDL 4
WVP 5
SDL 5
WVP 6
SDL 6
WVP 7

Geohydrologische basis

Figuur 1

Schematisatie van ondergrond in NHI (WVP: Water Voerend Pakket, SDL: Slecht
Doorlatende Laag)

De slecht doorlatende lagen krijgen een weerstand, c-waarde [dagen] toegekend, die voor MODFLOW
wordt omgerekend tot de conductance (=celoppervlakte / weerstand). De watervoerende pakketten krijgen
een transmissiviteit, kD-waarde [m 2/dag], toegekend. Indien in een bepaalde laag de doorlatendheid in
verschillende richtingen niet even groot is, wordt dit aangevuld met de parameters (richting en factor) voor
anisotropie. Waar breuken de doorlatendheid van een pakket beperken worden breuklijnen met specifieke
(verlaagde) doorlatendheid toegekend.

2.2

Brondata
De informatie voor de ondergrond van NHI2.0 is afkomstig uit:
1. REGIS II.1 (DINOLoket, 2009).
2. Digitaal Geologisch Model (DGM) v.1.1.
7
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2.3

STONE, de landsdekkende parameterisatie van het topsysteem (Massop et.al., in voorbereiding).
Project GeoTop (Maljers, D. en R.W. Vernes, in voorbereiding): De parameterisatie van de holocene
deklaag.
Vernes en Menkovic, in voorbereiding: De holocene deklaag kartering van Zeeland.
Gehrels (1999) en Bakker (2004): Anisotropie van gestuwde afzettingen.
Bodemkaart 1:50000: De ligging van weerstandsbiedende lagen in ‘pleistoceen Nederland’.
Massop 2006 en Kiestra 2006: k -aarden behorend bij eenheden van de bodemkaart.
NAGROM (NAGROM, 2002): Informatie over afsluitende zones van breuken, de bodemweerstanden
en doorsnijdingsdiepte, bodemweerstanden van de hoofdwaterlopen, grote meren, estuaria en de
relevantie van anisotropie zones in Midden Nederland.

Werkwijze toedelen van lagen
Binnen REGIS II.1 (hierna REGIS genoemd) worden 128 geohydrologische eenheden onderscheiden (zie
Bijlage 2). Deze eenheden bestaan uit zand (z), klei (k), veen (v) of hebben een complexe samenstelling
van zand, klei en veen (c). De weerstandbiedende hydrogeologische eenheden uit REGIS II.1 (klei, veen
en sommige complexe lagen) vormen de kapstok van de ondergrondindeling voor NHI fase 2. Bij het
maken van het 7 lagen model zijn een aantal uitgangspunten gehanteerd:
1. Zo veel mogelijk differentiatie in de bovenste modellagen. Het hoofddoel van NHI is om
consequenties van de waterverdeling in Nederland in beeld te brengen. De freatische
grondwaterstand en de interactie tussen grond- en oppervlaktewater is daarvoor van groot
belang. Voor het toedelen van lagen is daarom zoveel mogelijk differentiatie aangebracht in de
bovenste modellagen. Als er een keuze was om een ondiepe REGIS laag apart te
schematiseren, in plaats van een diepe, is consequent voor de ondiepe laag gekozen.
2. Verschillende klei lagen zijn alleen tot één modellaag samengevoegd als hierbij geen
(significante) versmering optreedt.
3. REGIS modellagen zijn binnen regio’s zoveel mogelijk aan één modellaag toegekend, soms zijn
ze echter opgeknipt om meer differentiatie mogelijk te maken. Voor enkele landsdekkende lagen
is een knip gelegd in de toedeling van de geologische laag tot modellaag.
4. Er is voor gekozen om elke REGIS laag expliciet aan een modellaag toe te kennen, dan wel te
verwaarlozen. Kleine klei voorkomens zijn bijvoorbeeld verwaarloosd, evenals sommige zand
voorkomens. ‘Zwevende kleilagen’, zoals in de schematisatie van fase 1+, komen niet meer voor.
Dit geldt ook voor laagcomplexen, die zijn toegedeeld aan watervoerende pakketten of
scheidende lagen waar dat mogelijk en nodig is.
De schematisatie is in eerste instantie in 3 grote
bestaande regionale modelschematisaties (MIPWA,
aangetekend dat deze regionale modellen gebaseerd
model de REGIS II.1 eenheden als grondslag hebben.
langsgelopen en gedetailleerd.

gebieden (Noord, Midden Zuid) uitgevoerd, met
HDSR, Ibrahym) als gidsindeling. Hierbij wordt
waren op REGIS II.0, terwijl het onderhavige NHI
Vervolgens is de aansluiting tussen deze gebieden

Op locaties waar zich geen REGIS kleilaag in een slecht doorlatende modellaag bevindt, is door middel
van extrapolatie een zogenaamd hypothetisch grensvlak gemaakt. Op deze locaties zijn de boven- en
onderkanten van de slecht doorlatende modellaag gelijk aan elkaar, waardoor de slecht doorlatende laag
geen dikte heeft. Dit hypothetische grensvlak dient dan als modelmatige scheiding tussen de
watervoerende pakketten.
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2.4

Werkwijze voor opschaling van parameters naar 250m grid
In DGM en REGIS zijn de geometrie en de hydraulische eigenschappen van de (hydro)geologische
eenheden vastgelegd in de vorm van gridbestanden met een vaste celgrootte van 100 x 100 meter. Omdat
binnen NHI een celgrootte van 250 x 250 meter wordt gebruikt, worden de relevante grids van DGM en
REGIS eerst naar deze resolutie opgeschaald. In NHI Fase 2 is daarvoor gebruik gemaakt van de reeds in
Fase 1 ontwikkelde procedures. Opschaling vindt plaats volgens het principe van ”nearest neighbour
assigment”, waarbij aan een cel van het 250 meter grid de waarde van de meest nabij gelegen cel uit het
100 meter grid wordt toegekend.
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3

SCHEMATISATIE VOOR HET LANDELIJK LAGENMODEL

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe op basis van REGIS de grenzen per modellaag zijn bepaald (zie
ook Figuur 1). Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de bepaling van:
de diepte van de geohydrologische basis,
de boven- en onderkant van de deklaag,
de boven- en onderkanten van de overige slecht doorlatende lagen.
Binnen NHI fase 2 is er voor gekozen om slecht doorlatende lagen in REGIS zoveel mogelijk te
schematiseren als aparte scheidende lagen in het model. Hierbij is ook de schematisatie van de
geohydrologische basis bijgesteld.

3.1

Geohydrologische basis
De geohydrologische basis is de ondergrens van het grondwatersysteem binnen NHI, zie bijlage 3. Deze
ondergrens bestaat meestal uit zeer slecht doorlatende kleien, een dikke opeenvolging van fijne zanden
en kleien, of het vaste gesteente. Anders dan in de voorgaande versie zijn complexe hydrogeologische
eenheden als geohydrologische basis gedefinieerd. De geohydrologische basis is hierdoor in Noord-,
Midden- en West-Nederland ondieper komen te liggen. In Oost- en Zuid-Nederland is de diepteligging
nagenoeg gelijk gebleven. Op diverse locaties komen sprongen in de geohydrologische basis voor. Deze
zijn zo veel mogelijk gelegd in gebieden waar ze het hydrologische systeem zo min mogelijk beïnvloeden,
zoals langs breuken en onder de grote rivieren.
In stratigrafische volgorde worden de volgende DGM- en REGIS eenheden gebruikt voor het bepalen van
de bovenkant van de geohydrologische basis:
1. Het maaiveld in een dal in het uiterste zuiden van Limburg en ter plaatse van een tweetal groeves in
Oost-Overijssel waar het vaste gesteente aan maaiveld ligt.
2. Basis van de Formatie van Boxtel (BX) op enkele plaatsen in Zuid-Limburg en het oosten van
Overijssel en Gelderland waar het vaste gesteente nabij maaiveld voorkomt.
3. Basis van de Formatie van Beegden (BE) in het Maasdal in Zuid-Limburg waar deze formatie rust op
het vaste gesteente.
4. Top van het Laagpakket van Gieten (keileem, DRGI-k-1) in enkele gebieden in het oostelijke deel van
Overijssel en Gelderland waar de keileem rust op kleiige afzettingen van de Formatie van Rupel en
Dongen.
5. Basis van de Formatie van Drenthe (DR) op enkele plaatsen in Oost-Gelderland waar het vaste
gesteente nabij maaiveld voorkomt.
6. Top van de ter plaatse overwegend uit kleien bestaande complexe gestuwde afzettingen (DT) in
enkele gebieden in het oostelijke deel van Overijssel waar deze afzettingen rusten op kleiige
afzettingen van de Formatie van Dongen.
7. Top van de Formatie van Maassluis (MS) in het gebied in Noord-Nederland waar door de geringe
datadichtheid een verder onderscheid in hydrogeologische eenheden niet mogelijk is.
8. Top complexe eenheid Formatie van Maassluis (MS-c).
9. Top van de Formatie van Oosterhout (OO) in het gebied in Noordoost-Nederland waar door de
geringe datadichtheid een verder onderscheid in hydrogeologische eenheden niet mogelijk is.
10. Top complexe eenheid Formatie van Oosterhout (OO-c).
11. Basis Formatie van Oosterhout (OO). Dit grensvlak komt ter plaatse overeen met de top van de
Formatie van Breda. Om programmeertechnische redenen (herhaalbaar automatisch proces) is de
basis van de Formatie van Oosterhout aangehouden.
12. Top Formatie van Breda (BR) in het gebied waar de Formatie van Oosterhout afwezig is.
10
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13. Top Formatie van Breda klei 1 (BR-k-1).
14. Basis van de Formatie van Breda (BR). Dit grensvlak komt ter plaatse overeen met de top van de
Rupel Formatie. Om programmeertechnische redenen (herhaalbaar automatisch proces) is de basis
van de Formatie van Breda aangehouden.
15. Top Laagpakket van Boom klei 1 (RUBO-k-1).
16. Top Rupel Formatie klei 1 (RU-k-1).
17. Top Laag van Watervliet klei (TOZEWA-k-1).
18. Basis van de Formatie van Tongeren (TO) waar deze formatie in het oostelijke deel van Zuid-Limburg
rust op de top van het vaste gesteente..
19. Top Laagpakket van Asse klei 1 (DOAS-k-1).
20. Top Formatie van Dongen klei 1 (DO-k-1).
21. Basis van de Formatie van Houthem waar deze formatie in het noordelijke deel van Zuid-Limburg rust
op de top van het vaste gesteente.
22. Idem, basis van de Formatie van Maastricht (MT).
23. Basis van de Formatie van Gulpen (GU) waar deze formatie in het zuidelijke deel van Zuid-Limburg,
rust op de top van het vaste gesteente.
24. Basis van de Formatie van Vaals (VA) waar deze formatie in Zuid-Limburg rust op de top van het
vaste gesteente,
25. Basis van de Formatie van Aken,(AK) waar deze formatie in Zuid-Limburg rust op de top van het
vaste gesteente.
De diepte en de bron van de geohydrologische basis staan in Bijlage 3.
Bij bovengenoemde keuze en indeling zijn de volgende opmerkingen te maken:
1. In Midden- en Oost-Brabant en Noord- en Midden-Limburg, komen in de Formatie van Breda (grof)
zandige trajecten voor waar in beperkte mate water uit wordt gewonnen. Vanwege een geringe
dichtheid aan gegevens kon de hydrogeologische opbouw van de Formatie van Breda in dit gebied
niet of in onvoldoende mate worden gekarteerd. Het verdiepen (honderden meters) van de
geohydrologische basis naar de onderkant van de Formatie van Breda is geen goed alternatief,
enerzijds omdat er dan grote sprongen worden gecreëerd in de diepte van de geohydrologische
basis, anderzijds omdat er weinig bekend is over de opbouw en de gemiddelde doorlatendheid van
dit traject. Het doorlaatvermogen van de Formatie van Breda is om deze redenen niet verdisconteerd
in WVP7. In deze gebieden kan de doorlatendheid van WVP7 daardoor zijn onderschat.
2. In Midden-Brabant, in het grensgebied met België, komen in de Formatie van Breda (grof) zandige
trajecten voor. De geohydrologische basis is in dit gebied, om bovengenoemde redenen, echter hoger
gelegd: deels bij de basis van de Formatie van Oosterhout ( = top van de Formatie van Breda), de top
van de Formatie van Breda en de top van kleilaag 1 uit deze formatie. De geohydrologische basis ligt
hierdoor in het algemeen te hoog waardoor het model niet aansluit bij de geohydrologische opbouw
van België. Het verdient aanbeveling om in dit gebied de Formatie van Breda verder
hydrogeologische onder te verdelen zodat een goede aansluiting op België in de toekomst mogelijk is.
3. Ook in het oosten van Nederland zijn er plaatsen waar grondwater onttrokken worden onder de lagen
die de geohydrologische basis van NHI vormen. Deze winningen worden niet gemodelleerd in het
NHI, omdat ze niet van belang zijn voor het zoetwatersysteem dat de eerste prioriteit van NHI is. Deze
winningen zijn in die zin vergelijkbaar met de winningen in de duinen. Het betreft in totaal 11 locaties
(bijlage 3) met een gezamenlijk debiet van 9.5 miljoen m 3/jaar (0.83% van het totaal aan onttrekkingen
van 1.1 miljard m3/jaar). Deze hoeveelheid is verwaarloosbaar voor NHI doeleinden.
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3.2

Bovenkant en onderkant deklaag (fase 1+ gehandhaafd)
De boven en onderkant van de deklaag is gelijk gebleven aan die van fase 1+. Voor de volledigheid van dit
document is de beschrijving daarvan hier herhaald.

3.2.1

Algemene aanpak
Voor de bovenkant van de NHI deklaag is het REGIS II.0 maaiveld genomen. Voor alle provincies behalve
Brabant en Zeeland is dit maaiveld grotendeels gebaseerd op de topografische kaart (1:25.000)1. Voor
Brabant en Zeeland is het REGIS II.0 maaiveld gebaseerd op het AHN, waarbij het AHN is gefilterd en
opgeschaald van 5 naar 100 m. Vanaf REGIS II.1 zal voor het REGIS maaiveld een filtering van het AHN
gebruikt worden voor het hele REGIS karteergebied. Dit nieuwe maaiveld is een sterke verbetering, maar
kon gezien de planning nog niet meegenomen worden voor heel Nederland. Voor Limburg is dit nieuwe
REGIS II.1-maaiveld wel al gebruikt (versie januari 2007) binnen NHI.
In de grote waterlopen is het REGIS maaiveld gelijk aan de bodem van de waterloop. Dit leidt op diverse
plaatsen (bijvoorbeeld de Zeeuwse wateren) tot een deklaagdikte van 0 meter. Het REGIS maaiveld is
gebruikt als bovenkant van de deklaag, omdat het consistent is met de geometrie van de REGIS klei- en
zandlagen waarop het NHI lagenmodel grotendeels is gebaseerd.
Ruwweg kan de onderkant van de deklaag worden gedefinieerd als de onderkant van de eerste
significante kleilaag in de ondiepe (ongeveer de eerste 30 m) ondergrond. Als er geen significante kleilaag
aanwezig is binnen dit dieptebereik, zoals op de Veluwe, dan krijgt de deklaag een dikte van 0 m. Bij het
bepalen van de onderkant van de deklaag is er naar gestreefd om:
de dikte en diepte zoveel mogelijke vergelijkbaar te laten zijn met de STONE deklaagdikte zoals deze
in o.a. ook in NAGROM zit (Massop et al., 2006);
zoveel mogelijk te werken volgens de 'topsysteem deelgebieden' (zie o.a. Linden et al., 2002);
zoveel mogelijk gebruik te maken van onderkanten van REGIS kleilagen.
De diepte, dikte en bron van de deklaag staan in Bijlage 4.

3.2.2

Onderkant deklaag in holocene gebieden
In holocene gebieden kent het gebruik van REGIS beperkingen voor het vaststellen van de onderkant van
de deklaag. Met uitzondering van de Provincie Zeeland wordt in REGIS geen nader onderscheid gemaakt
tussen zand-, klei- en veenlagen binnen het Holoceen. De onderkant van het Holoceen is daardoor geen
lithologisch, maar een geologisch (tijd) grensvlak. Dit geologische grensvlak valt daardoor lang niet overal
samen met de onderkant van een significante slecht doorlatende laag, zodat niet overal de onderkant van
de deklaag correct kan worden vastgesteld. Voornamelijk op plekken waar diepe Holocene geulen
voorkomen, zoals in het westelijk deel van Noord Holland, is de onderkant van het Holoceen zandig. Dit
zand moet onderdeel uitmaken van het eerste watervoerende pakket en niet van de deklaag.
Om een betere waarde voor de ligging van de onderkant van de deklaag te kunnen geven, is daarom
onderscheid gemaakt tussen vier subgebieden binnen het Holoceen:
1

Het REGIS II.0 maaiveld is een ander maaiveld dan het voor NHI gefilterde maaiveld. Er is bewust
gekozen om het REGIS maaiveld te gebruiken bij het vaststellen van de laagdikten om problemen met
inconsequenties (laagniveaus boven maaiveld etc.) te voorkomen.
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3.2.3

Voor de Provincie Zeeland is voor het Holoceen een detailkartering uitgevoerd (Vernes en Menkovic,
in voorbereiding). De onderkant van de deklaag zoals gedefinieerd in deze kartering is gebruikt voor
het NHI lagenmodel, conform andere modelstudies in Zeeland.
In holocene gebieden waarvoor STONE een deklaag heeft gekarteerd (Massop et al., 2006) is de
onderkant van deze deklaag overgenomen. Deze kartering is gebaseerd op boringen uit DINO.
Binnen STONE is veel aandacht besteed aan het correct vaststellen van de onderkant van de deklaag
als zijnde de onderkant van de ondiepste significante klei- of veenlaag2.
In Limburg waar STONE geen deklaag heeft, is de onderkant van het REGIS Holoceen gebruikt als
onderkant van de deklaag.
In holocene gebieden onder het IJsselmeer en de Waddenzee, waar in NHI Fase 1 geen deklaag
aanwezig is, is de onderkant van het REGIS Holoceen gebruikt als onderkant van de deklaag.

Aansluiting van onderkant Holoceen REGIS en ondergrens STONE topsysteem
Door het gebruik van de onderkant van de STONE deklaag snijden de REGIS kleilagen die onder het
Holoceen liggen op sommige plekken de onderkant van de deklaag. Met andere woorden de onderkant
van de STONE deklaag en REGIS zijn niet overal consistent met elkaar. De oorzaak hiervan kan liggen in
het feit dat voor de STONE deklaag kartering veel meer boringen zijn gebruikt dan voor REGIS. Er is wel
voor gezorgd dat er geen dubbeltelling van weerstand optreedt; het deel van een REGIS kleilaag dat
binnen de STONE deklaag valt, wordt niet verder beschouwd binnen de ondergrond parameterisatie.
Er zijn verschillende aanpassingen uitgevoerd om de STONE deklaag zo goed mogelijk te laten aansluiten
(consistent te maken met) op de diepere modellagen die zijn gebaseerd op REGIS:
De bovenkant van de laag die onder de deklaag ligt (watervoerend pakket 2, Figuur 2) is gelijk gesteld
aan de onderkant van de STONE deklaag.
Als de STONE deklaag ondieper ligt dan de onderkant van het REGIS Holoceen ('rode lijn' in Figuur
2) dan is aangenomen dat het deel van het REGIS Holoceen, dat dieper ligt dan dit niveau, zandig is.
Dit kan gezien worden als bijvoorbeeld een zandige Holocene riviergordel (zandbaan) (blauwe
arcering in Figuur 2).

Dikte STONE
Dikte REGIS Holoceen

GROEN = maaiveld niveau
ROOD = onderkant REGIS Holoceen
ZWART = onderkant Stone Deklaag
BLAUWE arcering = veronderstelde locatie Holocene zandbaan
Figuur 2

2

Schematische schets van onderkanten STONE deklaag en het Holoceen.

De dikte ('dikte250') en de onderkant ('bot250') van de STONE deklaag zijn overgenomen van de
STONE DVD, aangeleverd door Timo Kroon van RIZA (juli 2007). De c en kD waardes zijn aangeleverd
door Harry Massop van Alterra (december 2007).
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3.3

Boven- en onderkanten van slecht doorlatende lagen onder de deklaag
Onder de deklaag zijn ruim 50 kleiige of venige eenheden in REGIS aanwezig, die in het NHI vrijwel
allemaal zijn toegedeeld aan vijf scheidende modellagen (SDL2 tot en met SDL6). Met iMOD software zijn
langs alle modelcellen landsbrede oost-west profielen van de ondergrond bekeken. Waar nodig zijn ook
lokale profielen en andere richtingen gebruikt. Op basis van deze profielen en de kapstokmodellen
(MIPWA, HdsR en Ibrahym) zijn keuzes gemaakt voor toewijzing van kleilagen aan modellagen. Daarbij
zijn de volgende principes gehanteerd:
Aaneengesloten REGIS kleiige of venige eenheden zijn zoveel mogelijk in dezelfde scheidende laag
ingedeeld, om geen virtuele gaten te creëren in de modelondergrond. Waar dit, vanwege het beperkte
aantal modellagen, niet mogelijk was, is ‘een knip’ om de kleiige voorkomens binnen een REGIS
eenheid heen gelegd en zijn de voorkomens in verschillende scheidende lagen ingedeeld.
De ondiepe ondergrond is voor de ondiepe grondwaterstroming belangrijker dan de diepe
ondergrond. De variatie van de stroming nabij maaiveld is direct van belang op de berekende effecten
voor de doelen van het NH.
Verschillende kleiige eenheden zijn alleen tot één modellaag samengevoegd als daarbij geen
significante afsluiting van gaten in weerstandslagen optreedt.
Hieronder wordt een overzicht van de indeling van de kleiige eenheden gegeven per regio en worden
significante verschillen tov de gememoreerde regionale kapstokmodellen kort toegelicht. In Bijlage 2 is
voor elke kleiige of venige eenheid de gebruikte indeling in scheidende modellagen afgebeeld. Tevens is
in bijlage 2 de overzichtslijst van hydrogeologische REGIS eenheden te vinden.

3.3.1

Noord Nederland
In het Noorden is gewerkt vanuit het centrale Drents Plateau. De MIPWA schematisatie is als gids
genomen. De nieuwe indeling in REGISII.1 en de aansluiting van lagen in de Kop van Noord-Holland
hebben op onderdelen wel tot een andere keuze geleid. De tabel laat zien welke eenheden tot de
verschillende scheidende lagen behoren. Voor een verklaring van de in de tabel gebruikte afkortingen zie
bijlage 2.

Modellaag
Deklaag/SDL1
WVP 2
SDL 2
WVP 3
SDL 3
WVP 4
SDL 4
WVP 5
SDL 5
WVP 6
SDL 6
WVP 7
GHB

Noord NL
west
HLc BX-k1, BX-k-2, KR-k-1 (grote stukken)

oost
HL-c, BX-k-1, DRGI-k-1

BX-k-2, EE-k-1, DRGI-k-1, UR-k-1

BX-k-2, KRZU-k-1; EE-k-1

EE-k-2; UR-k-1; UR-k-2

UR-k-1, PE-k-1, UR-k-3

PE-k-1; UR-k-3

PE-k-2, UR-k-3

PZ-k-1

PZ-k-1

PZ-c

PZ-c

MS-c

MS-c, OO-c
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De meest significante afwijkingen ten opzichte van het MIPWA model zijn:
- Kleine voorkomens van BX-k-1 zijn in Friesland verwaarloosd, omdat anders de transmissiviteit van de
tussen het Holoceen en de BX-k-1 gelegen zandige lagen verwaarloosd zou worden.
- Grote voorkomens van de KR-k-1 eenheid zijn toegekend aan SDL1, en zijn dus niet verwaarloosd.
- De BX-k-2 eenheid is in het oosten in SDL 2 ingedeeld, waardoor ruimte ontstaat voor goede opdeling
van onderliggende kleiige eenheden.
- In het zuid-westen van Friesland is de PE-k-1 eenheid toebedeeld aan SDL 4, waarmee versmering met
de UR-k-1 eenheid in SDL 3 wordt voorkomen.
- De voorkomens van de PZ-k1 eenheid in zuid Drenthe zijn ingedeeld in SDL 5, waardoor lokale
versmering met de UR-k-3 eenheid wordt voorkomen.

3.3.2

Midden Nederland, Zuid Holland en Rivierengebied
In Midden Nederland is het HDSR model als gidsmodel voor de huidige 7 laagsindeling genomen. Vanuit
dit gebied is gekeken naar het westen (Holland) en het oosten (IJsseldal), waarbij bij de laagtoewijzing ook
op de vanuit Noord Nederland doorlopende hydrogeologische lagen is aangesloten (MIPWA). Vanwege de
zuidelijke verbreidingsgrens van glaciale bekkens en gestuwde eenheden is er ten zuiden van deze grens
sprake van een afwijkende hydrogeologische opbouw en daarom ook een andere indeling van eenheden
in de slechtdoorlatende lagen. Daarom wordt de indeling van het gebied Zuid Holland /Rivierengebied in
een aparte tabel gepresenteerd. In dit deel is ook al rekening gehouden met de laagindeling in het zuidelijk
deel van Nederland.

Modellaag
SDL1
WVP 2
SDL 2
WVP 3
SDL 3
WVP 4
SDL 4
WVP 5
SDL 5
WVP 6
SDL 6
WVP 7
GHB

Midden NL
A’dam -Flevoland
HL-c, BX-k-2

Oost
HL-c, BX-k-1

EE-k-1, WB-v-1, ST-k-1

BX-k-2,KRZU-k-1,
EE-k-1,
DRGI-k-1,DRUI-k-1; UR-k-1

EE-k-2, DRGi-k1, DRUI-k-1; UR-k-3,
WA-k-1

KRTW-k-1; DRGI-k-1, DRUI-k-1, URk-1, WA-k1

DRGI-k-1, DRUI-k-1; UR-k-2; UR-k-3,

PZ-k-1, WA-k-1

PZ-k-1 WA-k-1

PZ-k-1; WA-k-3

PZ-c

PZ-c

MS-c

MS-c, OO-c, BR-k-1, DO-k-1

DT-c,
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Modellaag
SDL1
WVP 2
SDL 2
WVP 3
SDL 3
WVP 4
SDL 4
WVP 5
SDL 5
WVP 6
SDL 6
WVP 7
GHB

Zuid Holland/Rivierengebied
Zuid Holland
HL-c, KRWY-k-1

Rivieren gebied
HL-c, KRWY-k-1

UR-k-1, UR-k-2, ST-k-1

ST-k-1

SY-k-1, WA-k-1

DRGI-k1, SY-k-1, WA-k-1

WA-k-2

WA-k-2

WA-k-3

WA-k-3

OO-top

OO-top, OOc, BR-k-1

De belangrijkste aspecten van deze indeling en afwijkingen ten opzichte van het HDSR model zijn:
-Kleine voorkomens van BX-k-1 in Noord Holland en Utrecht zijn verwaarloosd, omdat anders de
transmissiviteit van de tussen het Holoceen en de BX-k-1 gelegen zandige lagen verwaarloosd zou
worden.
-De KRWY-k-1 eenheid aan de bovenkant van de Kreftenheye Formatie wordt bij de deklaag gerekend,
omdat dit pakket direct onder het Holoceen ligt.
-Kleine voorkomens van de ST-k1 eenheid in NH zijn verwaarloosd. Het was mogelijk om de grotere ST-k1 voorkomens in Utrecht en Zuid Holland in SDL 2 in te delen zonder ‘versmering’ te creeren met bijv de
Eem- of Drenthe kleiige eenheden. Dit gaf de mogelijkheid om de onder de ST-k-1 gelegen eenheden
adequaat te verdelen over de onderliggende SDL’s.
-De EE-k-2 eenheid is in SDL 3 ingedeeld. In Flevoland was het noodzakelijk om de EE-k-2 samen met
de DRUI-k-1 eenheid in SDL 3 in te delen, om zodoende de HDSR indeling te kunnen honoreren.
- In Noord Holland ziin de DRGI k-1 en DRUI-k-1 in SDL 4 ingedeeld samen met de UR-k2 en 3
eenheden; dit is mogelijk omdat de WA-k-2 eenheid ( die ook in SDL4 is ingedeeld ) alleen ten zuiden van
deze eenheden voorkomt ( Zuid Holland en Rivierengebied) waardoor er geen sprake is van versmering
van kleiige eenheden in deze SDL 4.
-In het gebied ten zuiden van de Eem en Drenthe afzettingen is het mogelijk om de SY-k-1 en WA-k-1
eenheden in SDL 3 in te delen, wat de mogelijkheid schept om de daaronder gelegene WA-k 2 en 3
eenheden apart in te delen in SDL 4 en 5. De WA-k-3 eenheid in SDL 5 sluit dan goed aan bij de MS-k1en MS-k-2 eenheid in Noord Brabant en Zeeland.

3.3.3

Zuid Nederland (behalve Zuid-Limburg)
In Zuid Nederland is begonnen met de Centrale Slenk of Roerdalslenk, waarbij gekeken is naar de
indeling in het IBRAHYM model. Vanuit de Roerdalslenk is de indeling naar het westen toe (West Brabant
tot aan Zeeland) uitgebreid, en is de Peelhorst geschematiseerd (Noord Limburg). In de Roerdalslenk is
daarnaast het criterium gebruikt, dat de effecten van drinkwaterproductie (indeling pompfilters) en de
effecten van de bruinkoolwinning in Duitsland in de diepe lagen zo goed mogelijk tot uiting moet komen.
De tabel laat zien welke eenheden tot de verschillende scheidende lagen behoren.

16
NHI\FASE_2.0\Ondergrond 2010\v7v7
- -

NHI

Modellaag
SDL1

Zuid Nederland
West Brabant/Zeeland
HL-c, BX-k-1, SY-k-1

WVP 2
SDL 2

WVP 3
SDL 3
WVP 4
SDL 4
WVP 5
SDL 5
WVP 6
SDL 6
WVP 7
GHB

Roerdalslenk
Hlc, BX-k-1, BXLMk1, BE-k-1

Peelhorst
HL-c, BX-k-1

SY-k-1, SY-k-2, WA-k-0

BX-k-2, BERO-k-1,
BE-k-1, BE-k-2, STk1, WA-k-0

BE-k-1

WA-k-1

WA-k-1, SY-k-1 SYk-2, SY-k-3

WA-k-1

WA-k-2

WA-k-2, WA k-3

KI-k-1

WA-k-3, MS-k1, MS-k-2

KI-k-1 en KI-k-2

KI-k-2

OO-k-1

KI-k-3

OO-basis, BR-k-1, BR basis
en ouder

OO-c, OO-basis;BRtop

BR-top , BR-k-1

De meest in het oog springende keuzes zijn:
Begonnen is met de toewijzing van de KI-k3 eenheid in de Roerdalslenk en de OO-k1 eenheid in
West Brabant/Zeeland als SDL 6. Vervolgens is boven de KI-k-3 en OO-k-1 eenheid getracht om
zoveel mogelijk kleiige eenheden te ‘honoreren.
De KI-k-4 en KI-k-5 eenheden zijn verwaarloosd. De zandige eenheden die onder de KI-k-3 klei liggen
( de ‘Waubach zanden’), zijn als 1 watervoerend pakket beschouwd.
In de Roerdalslenk zijn de KI-k-1 en Kik-2 eenheden samen in SDL 5 ingedeeld, omdat er anders
geen ruimte overbleef om de bovenliggende lagen adequaat te verdelen.
Omdat de zanden tussen de SY-k eenheden een geringe doorlatendheid hebben is gekozen om de
SY–k eenheden samen te nemen en dientengevolge de tussenliggende zandige eenheden te
verwaarlozen.
Dit geldt echter niet voor het zuidelijk deel van de Roerdalslenk, hier is de kD-waarde van het zand
tussen SY k-2 en SY-k-3 wel significant. Juist de SY-k-3 eenheid is hier relatief zandig en daarom
verwaarloosd.
In een groot deel van de Roerdalslenk is de ST-k-1 eenheid verwaarloosd.

3.3.4

Zuid-Limburg

Zuid-Limburg omvat het gebied gelegen ten zuiden van de Feldbissbreuk. De smalle strook gelegen ten
noorden van de Feldbissbreuk die geografisch gezien deel uitmaakt van Zuid-Limburg wordt
geohydrologisch tot de Roerdalslenk gerekend. Hoewel Zuid-Limburg nog niet in NHI is opgenomen, lag
het voor de hand om dit gebied mee te nemen bij het uitvoeren van een landelijk consistente werkwijze
door 1 team.
Dit deelgebied wordt gekenmerkt door een sterke scheefstelling van de lagen en een opsplitsing van het
gebied door een groot aantal breuken. In zuidelijke richting wiggen de lagen uit en komt het vaste
gesteente aan of nabij maaiveld voor. Vanwege het uitwiggen van lagen is bij het opstellen van de
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schematisatie van diep naar ondiep – van zuid naar noord gewerkt. De reden hiervoor is dat ook in het
zuidelijkste deel van Zuid-Limburg ten minste één watervoerende laag in de schematisatie aanwezig dient
te zijn en dat lagen in deze zone dus niet buiten de schematisatie kunnen worden gehouden.
Naast de scheefstelling van de lagen dient bij de geohydrologische schematisatie ook rekening te worden
gehouden met de soms grote verticale bewegingen die langs de breuken hebben plaatsgevonden.
Hierdoor maken hydrogeologische eenheden over de breuk heen contact met andere al dan niet goed
doorlatende eenheden. Omdat de verticale bewegingen langs de breuk kunnen verschillen kan het contact
van plaats tot plaats verschillen. Op grond van deze verticale bewegingen is in eerste instantie een
onderscheid gemaakt in het blok gelegen tussen de Feldbissbreuk in het noord en de Heerlerheidebreuk
in het zuiden, en het gebeid ten zuiden van de Heerlerheidebreuk. Een verdere regionale detaillering van
de schematisatie is mogelijk door voor andere blokken de schematisatie te verfijnen.

Modellaag

SDL1
WVP 2
SDL 2
WVP 3
SDL 3
WVP 4
SDL 4
WVP 5
SDL 5
WVP 6
SDL 6
WVP 7
GHB

Zuid-Limburg
Zuid-Limburg 1 (tussen Feldbiss en
Heerlerheidebreuk)
HL-c, BE-k-1

Zuid-Limburg
2
(zuid
Heerlerheide-breuk)
HL-c,BE-k-1, BXSC-k-1

BE-k-2

BE-k-2

BR-z-3
VI-b-1
BR-z-4
VI-b-2

BR-z-4
VI-b-2
kalksteenpakket (HO, MA en GU)
RU-k-1, RU-k-2, TOGO-k-1, LA-c,
HT-c
kalksteenpakket (HO, MA en GU)
VA-c, AK-c
VA-c, AK-c
Top Carboon (CA)

BR-z-4
RU-k-1, RU-k-2, TOGO-k-1, LA-c
kalksteenpakket (HO, MA en GU)
basis kalksteenpakket (= top Vaals en
Aken-afzettingen en en eventueel top
Carboon)

van

In Zuid-Limburg zijn 6 watervoerende lagen gedefinieerd. Voor verdere verfijning zijn verschillende opties:
Opsplitsen van het watervoerende kalksteenpakket in twee pakketen, te weten het verkarste,
goed doorlatende bovenste deel en het onverkaste, slecht doorlatende onderste deel. Voor
toekomstige freatische modelsimulaties is dit van belang.
Het onderscheiden van het Laagpakket van Klimmen (TOKL-z-1) als watervoerende laag. Deze
laag heeft een beperkte betekenis.
Het opsplitsen van het dikke pakket van slecht doorlatende lagen RU-k-1 t/m HT-c in twee
eenheden, het stuk boven de TOGO-k-1 en onder de TOGO-k-1. Deze opeenvolging van kleimet ingesloten zandlagen is de oorzaak van het optreden van vele bronniveaus in het noordelijke
deel van Zuid-Limburg.
In Bijlage 5 zijn de boven- en onderkanten van de NHI modellagen afgebeeld.
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4

PARAMETERISATIE

4.1

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de toekenning van geohydrologische parameters aan de
modellagen uit hoofdstuk 5 is uitgevoerd. Aan de watervoerende pakketten zijn (minimale)
transmissiviteiten toegekend (kD in m2/dag). De slecht doorlatende lagen krijgen een (minimale)
weerstand3 toegekend (c in dagen). Ook wanneer een modellaag (watervoerend of slecht doorlatend) niet
bestaat moeten er parameterwaarden worden toegekend.
Onderstaande tabel toont de modelparameters per laag en de gebruikte minimale parameterwaarden
binnen en buiten Nederland. Kaarten met de parameterwaarden van alle modellagen zijn gepresenteerd in
Bijlage 6.
Tabel 1
Overzicht van de NHI lagen en minimale waarden.
NHI Modellaag
Pakket
Parameters
Minimale
waarde
1 (deklaag)
WVP1
kD1
5 m2d-1
SDL1
C1
10 dagen
2
WVP2
kD2
1 m2d-1
SDL2
C2
1 dag
3
WVP3
kD3
1 m2d-1
SDL3
C3
1 dag
4
WVP4
kD4
1 m2d-1
SDL2
C2
1 dag
5
WVP3
kD3
1 m2d-1
SDL3
C3
1 dag
6
WVP3
kD3
1 m2d-1
SDL3
C3
1 dag
7
WVP3
kD3
1 m2d-1
geohydrologische basis
SDL: Slecht Doorlatende Laag, WVP: Water Voerend Pakket

Minimale waarde buiten
Nederland
5 m2d-1
10 dagen
50 m2d-1
1 dag
50 m2d-1
1 dag
50 m2d-1
1 dag
50 m2d-1
1 dag
50 m2d-1
1 dag
50 m2d-1
-

De kD1 zoals die hier voor het bovenste watervoerend pakket in het MODFLOW grondwater model is
berekend, verschilt van de kD1 die gebruikt wordt voor het berekenen van de drainageweerstanden van
het topsysteem (zie NHI rapportage fase 1, rapport Parameterisatie van het topsysteem). Dit wordt
verklaard doordat in het topsysteem (de randvoorwaarde bovenop het eerste watervoerend pakket) alleen
de stroming wordt verdisconteerd die tussen de drainagemiddelen in de bouwvoor plaatsvindt binnen de
afstand van de cel,dus 250 meter. De kD1 in de MODFLOW cel verdisconteert het (diepere) deel van het
topsysteem dat bijdraagt aan de stroming tussen de cellen.
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4.2

Methode kD- en c-waarden afleiden
De waarden voor de modelparameters worden in ARC-INFO (aml) bepaald met behulp van manipulatie
van grids.
De doorlatendheden in horizontale en verticale richting (resp. khorizontaal (kh) en kvertikaal (kv) in m/dag) zijn
vastgesteld op basis van REGIS. Binnen REGIS is voor iedere geohydrologische eenheid een khorizontaal verdeling (voor zand en complexe eenheden) en/of een kvertikaal - verdeling (voor klei, veen en complexe
eenheden).
De dikte van een scheidende laag wordt (per rekencel) bepaald op basis van de in hoofdstuk 3 bepaalde
boven- en onderkant van de scheidende laag uit die van de bijbehorende (samenstellende) REGIS klei,
veen en complexe eenheden.
De dikte van watervoerende modellagen (eventueel samengesteld uit meerdere geologische eenheden)
wordt berekend uit het verschil tussen de onderkant van de bovenliggende scheiden laag en de bovenkant
van de onderliggende scheidende laag. De doorlaatvermogens van de REGIS lagen worden afzonderlijk
berekend en daarna opgeteld (zie later).
De dikte van watervoerende lagen die niet volledig verzadigd zijn (bijvoorbeeld onder de Veluwe) is de
waterverzadigde dikte, die wordt bepaald als het verschil tussen de hoogst mogelijke grondwaterstand en
de onderkant van de modellaag. Wanneer dit verschil negatief is, wordt voor de dikte een waarde van 0 m
aangehouden. Om de hoogste mogelijke grondwaterstand te benaderen is een stationaire
grondwaterstand berekend met een conceptversie van het NHI model (run 23 met kD gebaseerd op
volledige verzadiging). Bij deze grondwaterstand is 1 m opgeteld met het maaiveld als maximum.
Op basis van deze k-waarden en de dikte van de eenheid binnen een modellaag wordt een kD of cwaarde verdeling bepaald. De kD- en c-waarden worden afgeleid per rekeneenheid (cel) van 100x100
meter volgens:
kDWVP = khorizontaal * DikteWVP
cSDL = DikteSDL / kvertikaal
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4.3

Parameterisatie deklaag
De parameterisatie van de deklaag is grotendeels het zelfde gebleven als in fase 1+.

4.3.1

Holocene afzettingen
In de Holocene gebieden waar de onderkant van de STONE deklaag is gebruikt (Bijlage 4), zijn de
parameterwaarden (c en kD) van STONE direct overgenomen. In Zeeland zijn de door Vernes en
Menkovic (in voorbereiding) bepaalde deklaag-parameterwaarden ook direct overgenomen. Voor beide
gebieden is verondersteld dat de onderkant van de deklaag gelijk is aan de onderkant van een significante
kleilaag met hieronder een significant watervoerend pakket. Daarom is de weerstand van de zwevende
kleilagen in WVP2 niet meer bij de deklaagweerstand opgeteld.

4.3.2

Pleistocene afzettingen
Voor dat deel van de deklaag dat niet binnen het Holocene pakket ligt (vooral in Oost en Zuid Nederland)
zijn de parameterwaarden van de REGIS klei- en zandlagen overgenomen.
Op de parameterwaarden van de deklaag (Holoceen èn niet-Holoceen) zijn de volgende nabewerkingen
uitgevoerd:
De gebruikte dikte voor het vaststellen van de kD waarden is gebaseerd op de waterverzadigde dikte.
In het IJsselmeer, Markermeer, Ketelmeer, de randmeren en drie Friese meren (Fluessen, Slotermeer
en Tjeukemeer) is de weerstand van C1 vervangen door de weerstand van de 'C-bodemweerstand' uit
NAGROM om het slib op de bodem van deze meren mee te laten tellen in het model. Voor het
Ketelmeer is de bodemweerstand gebaseerd op informatie uit het rapport van Rijkswaterstaat (1991).
Observaties aan de C1 kaart (Bijlage 5) die een gevolg zijn van de gevolgde werkmethode:
De scherpe overgang in de parameterwaarde C1 in zuidwest Friesland vindt zijn oorsprong in de
STONE deklaag.
In het Groningse kleigebied (net boven de kop van Drenthe), in zuid Friesland en nabij Giethoorn zijn
er nabewerkingen uitgevoerd op de c-waarde van de STONE deklaag. De c-waarde is verhoogd
richting de oorspronkelijke NAGROM schematisatie (Massop et al., in voorbereiding). Dit zijn mogelijk
locaties waar Holocene kleien direct op keileem (DRGI-k-1) en/of Peelo klei liggen. De onderkant van
de STONE deklaag is op deze locaties echter niet aangepast. De consequentie is dat de gebruikte
STONE dikte hier waarschijnlijk te klein is. Mogelijk is er hier sprake van dubbeltelling van de
weerstandswaarden (weerstand van dezelfde kleilaag is mogelijk verwerkt in deklaag C1 en in C2).
Op de C1 kaart uit fase 1+ ontbreken sommige weerstandbiedende lagen in het pleistocene deel van
Nederland. (bijlage B van NHI team 2010). Deze lagen zijn belangrijk voor het juist modelleren van het
bovenste deel van het geohydrologische systeem. Daarom is op basis van de bodemkaart 1:50000 een
basiskaart ontwikkeld met minimale weerstanden voor de C1 in het pleistocene gebied. De bodemkaart
beschrijft de bovenste 1.2 meter van de ondergrond. Alleen als de grondwaterstand zich in deze zone
beweegt is informatie uit de bodemkaart bruikbaar om C1 te parameteriseren. Uit de bodemkaart is de
volgende selectie gemaakt:
pleistoceen Nederland is geselecteerd
daarbinnen zijn de grondwatertrappen I tot en met VI geselecteerd (grondwaterstand binnen 1,2 meter
van maaiveld)
daarbinnen zijn de weerstandbiedende lagen geselecteerd (zie tabel)
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Op basis van Massop et al. 2006 en Kiestra, et al. 2006 zijn de k-waarden uit onderstaande tabel aan
deze lagen toegekend.
bodemtype
Veengrond
Grond
waarin
voorkomt
keileem

veen

Gerijpte oude klei
Lemige inschakelingen in
zand
Rivierklei
Leem

Code in
bodemkaart
V
V
Toevoeging
hoofdsoort KX
Toevoeging ‘t’
Toevoeging ‘23’
R
L

‘x’

weerstand

onderbouwing

50 dagen
25 dagen

D= 1,00; k=0,02
D= 0,50; k=0,02

25 dagen

D=0,75; k=0,03

50 dagen
15 dagen

D=0,50; k=0,01

35 dagen
75 dagen

D=1,00; k=0,03
D=0,75; k=0,01

Gronden met een GT IV en VI hebben een doorstroomde dikte die significant kleiner is dan de 1,20 meter
waar de bodemkaart uitspraak over doet. Voor deze gronden zijn de weerstandswaarden daarom
gecorrigeerd met een factor van 0,6.
Op een grid van 25 meter is de basiskaart gevuld met weerstanden. Deze kaart is gemerged met de
bestaande C1 kaarten uit fase 1+ voor die gebieden waar de basiskaart een hogere c-waarde heeft dan de
C1 kaart. Vervolgens is de gemergde kaart (harmonisch) geschaald naar een 250meter grid.
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4.4

Parameterisatie onder deklaag

4.4.1

kD-waarden
De kD waarden van de zes watervoerende modellagen onder de deklaag (kD2 tot en met kD7) zijn
overgenomen van de REGIS zand- en complexe lagen voor het deel van de lagen dat binnen de
betreffende modellaag valt. De kD van het deel van de zanden dat binnen de laaggrenzen van slecht
doorlatende lagen (‘zwevende zandlagen’) valt, is niet meegeteld bij de kD van de NHI lagen.
Aangenomen wordt dat deze zandlagen grotendeels zijn ingesloten door kleilagen.
De REGISII.1 k-waarden zijn voor een aantal pakketten verbeterd ten opzichte van REGISII.0. Er zijn
daarom veel minder correcties uitgevoerd op de met REGISII.1 verkregen parameter waarden. Voor de
parameterisatie van de kD-waarden onder de deklaag is nog met de volgende punten rekening gehouden:
In het gebied waar de STONE deklaag is overgenomen is de kD van de Holocene zandbanen (zie
paragraaf 3.2) bij de kD van WVP2 opgeteld. Voor de Holocene zandbanen is een horizontale
doorlatendheid (kh) verondersteld van 15 m/d (grof zand, Linden et al., 2002);
Voor Noord Groningen, buiten het REGIS II.1 karteergebied, is de minimale kh van de NHI lagen
gebaseerd op de kh van de REGIS zandlagen in het aangrenzende gebied.
Voor de zandige gestuwde afzettingen is een horizontale doorlatendheid genomen gebaseerd op het
MIPWA (Noord Nederland) en het HDSR (Utrecht) model (kh = 19 m/d)
De resultaten per watervoerende laag zijn gepresenteerd in bijlagen 6

4.4.2

C-waarden
Voor het bepalen van de C-waarden van de vijf slecht doorlatende lagen onder de deklaag (C2 tot en met
C6) zijn de kv waarden van de REGIS kleilagen en de dikte van de betreffende slecht doorlatende laag
vallen gebruikt.
Voor de parameterisatie van de c-waarden onder de deklaag is verder met de volgende punten rekening
gehouden:
In de hypothetische grensvlakken, die door de gestuwde zandige sedimenten (Drenthe-Complex)
liggen, is een extra weerstand aangebracht om de weerstand van scheefgestelde pakketten voor
verticale stroming te simuleren. De kv is gesteld op 2m/d (10% van de kh), dus per 10 meter pakket is
een weerstand van 5 dagen berekend
Voor de kleiige gestuwde afzettingen is een verticale weerstand (kv) genomen die gebaseerd is op de
weerstand van de Breda klei 1 (kv = 0.0018 m/d), omdat de gestuwde kleien veelal uit deze formatie
afkomstig zijn.
De resultaten per scheidende laag zijn gepresenteerd in bijlagen6.

4.5

Extrapolatie van de parameterwaarden naar de buitengebieden
In een zone van 5 km rond het modelleergebied zijn de parameterwaarden (c en kD) geëxtrapoleerd op
basis van de parameterwaarde in de dichtst bij gelegen modelcel binnen het modelleergebied. In de rest
van het buitenland is een vaste waarde genomen zoals gepresenteerd in paragraaf 4.1.
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Buiten de landsgrenzen (voor modellagen 2-7) is gebruik gemaakt van de NAGROM randvoorwaarden.
Deze zijn gebaseerd op diverse bronnen, waaronder de Europese kartering van watervoerende pakketten
(Keller, R. 1978 en Fried, J. 1982). Op basis van de geschatte waarden in de aangrenzende gebieden in
België en Duitsland worden de stijghoogtes en fluxen ter plaatse van de landsgrens (= NHI modelgrens)
zo goed mogelijk benaderd. Dit heeft geleid tot de volgende twee belangrijke aanpassingen van de
minimale waarden
-

-

De Centrale Slenk: dit gebied heeft een hele hoge kD. Voor de Centrale Slenk in Duitsland zijn
daarom ook voor kD2, kD3, kD4 en kD6 veel hogere waarden genomen dan de vaste waarden uit de
tabel. De aangepaste buitenland parameterwaarden zijn gebaseerd op de parameterwaarden in
Nederland. De vorm van de Centrale Slenk in Duitsland is getekend op basis van extrapolatie en is
dus niet gebaseerd op geologische kaarten;
Het Kempens Plateau in België: voor dit gebied zijn voor kD2, kD3, kD4 en kD6 de parameter
waarden uit NAGROM overgenomen en waarnodig verdeeld over verschillende watervoerende
pakketten.
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5

LOCATIE EN PARAMETERISATIE VAN BREUKEN

Breuken in de ondergrond zorgen voor verschuivingen van geologische lagen over korte afstanden. Vanuit
de geohydrologie is het niet altijd duidelijk of er grondwaterstroming is over een breuk. Vaak kunnen alleen
metingen aan stijghoogten rondom breuken hierover duidelijkheid geven. Als vuistregel wordt vaak
gehanteerd dat de breuk dicht is wanneer de verplaatsing in de vertikaal langs de breuk kleiner is dan 2
maal de dikte.

In het NHI2.0 model wordt de HFB (Horizontal Flow Barrier) package gebruikt om de werking van breuken
in het model te brengen. Door een doorlaatfactor (0-1) op te geven voor iedere breukcel wordt vastgesteld
of deze gesloten (0) of volledig open is (1). De locatie van breuken is afkomstig uit REGIS II.0 (Figuur 3).
De toekenning van doorlaatfactoren is gebaseerd op expertkennis op basis van bestaande modellen
(hoofdzakelijk NAGROM en LGM).

Figuur 3

Locatie van breuken in NHI fase 1+ model (blauw: hoofdbreuken, groen: kleinere
breuken, rood fictieve breuk).

De toekenning van breuken is in NHI2.0 zo beperkt mogelijk gebeurd. Alleen daar waar bekend is dat
deze een significante barrière voor de grondwaterstroming vormen zijn deze in het grondwater model
opgenomen.
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6

LOCATIE EN PARAMETERISATIE VAN ANISOTROPIE

In Nederland wordt anisotropie gevonden in gestuwde gebieden (Figuur 4).

Anisotropie verwaarloosd binnen NHI

Figuur 4

Locatie van gestuwde afzettingen en stuwingspatronen in midden Nederland
(Bakker, 2004), aangepast voor deze rapportage

Belangrijkste verandering ten opzichte van fase 1+ is dat de anisotropie ten oosten van Amerongen niet
meer is meegenomen (bron: model West Utrecht, mondeling Rien Pastoors PBL) en dat de gestuwde
gebieden ten oosten van de IJssel nu zijn meegenomen.
Anisotropie wordt gemodelleerd met twee parameters:
Anisotropiehoek [ ] is de hoek ten opzichte van noord (in het horizontale vlak met de klok mee) waarbij
de kD-waarde gelijk is aan de kD van de betreffende modellaag. Onder deze stromingsrichting (de
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‘hoofdrichting’) is de kD dus maximaal. De waarde kan variëren tussen 0 en 180 (bijvoorbeeld een
hoek van 270 gelijk aan een hoek van 90 ).
Anisotropiefactor [-] is de factor waarmee de kD-waarde wordt vermenigvuldigd als het water in de
richting stroomt die loodrecht op de anisotropiehoek staat. Dus de kD loodrecht op de anisotropiehoek
is dan gelijk aan: anisotropiefactor * kD van de betreffende laag. De anisotropiefactor is groter dan 0
en kleiner dan 1 (geen anisotropie). Als het grondwater in een andere richting stroomt (dus tussen de
anisotropiehoek en loodrecht op de anisotropiehoek), dan wordt een factor bepaald op basis van een
ellips (Figuur 5). De factor is dan groter dan de anisotropiefactor en kleiner dan 1.

-

N
Anisotropiehoek [ ]

Anisotropiefactor [-]

Factor = anisotropiefactor
(loodrecht op anisotropiehoek)
0 < Anisotropiefactor < factor < 1

Figuur 5

Factor = 1
(bij anisotropiehoek)

Schematische weergave van twee anisotropie parameters.

Voor de Veluwe zijn in een onderzoek van Gehrels (1999) schattingen gemaakt van anisotropiehoeken en
–factoren. Deze zijn gebruikt in de stuwwal van de Veluwe en de schattingen zijn verder vertaald naar
andere gestuwde eenheden in Nederland.
Per gestuwd gebied is bekeken tot welke modellaag anisotropie moet worden toegepast (Bijlage 2,
Drenthe Complex afzettingen). Voor het oostelijk deel van de Veluwe zijn dit de lagen 2 tot en met 5, voor
het westelijke deel is dit alleen laag 2 en 3. De verticale weerstand voor de gestuwde afzettingen is
verwerkt in de scheidende lagen. Voor het gestuwde deel dat in een modellaag aanwezig is, wordt een kv
gebruikt van 2 m/d.
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7

PLAUSIBILITEIT, TOEPASSINGSBEREIK, AANBEVELINGEN

7.1

Toetsing ondergrondmodel
De volgende acties zijn ondernomen om het ondergrondmodel van NHI Fase 2 te toetsen:
Uitgebreid overleg binnen een werkgroep van NHI ondergrondexperts.
Vergelijking met NAGROM en STONE parameterwaarden.
Vergelijking van de stijghoogtes gemiddeld over 2003 met metingen.
Vergelijking van resultaten MODFLOW-METASWAP met 7-lagen model en 4-lagen model (fase 1+)
De volgende personen namen deel aan de toetsing:
Jacco Hoogewoud (geohydroloog, Deltares).
Jan Hummelman (hydrogeoloog / REGIS modelleur, TNO).
Joachim Hunink (geohydroloog, Deltares).
Wim de Lange (ontwikkelaar NAGROM, geohydroloog / modelexpert, Deltares).
Rien Pastoors (ontwikkelaar LGM, geohydroloog / modelexpert, MNP).
Erik Simmelink (hydrogeoloog/ REGIS expert, TNO).
Ronald Vernes (hydrogeoloog / REGIS expert, TNO).
De parameterwaarden (Bijlage 6) zijn getoetst doorvergelijking met die van fase 1+. Hierbij zijn ook de
totale kD en C waarden onder de deklaag van fase 1+ en fase 2 vergeleken. Belangrijke veranderingen
zijn verklaarbaar door de andere toekenning van lagen, de andere keuze van de ligging van de basis en
de wijzigingen binnen REGIS.
De modeluitvoer (stijghoogtes) van verschillende versies van het NHI fase 2 grondwatermodel is gecheckt
op patronen en waarden. Rond de onttrekkingen zijn de in fase 1+ geconstateerde fouten verdwenen. De
problemen met het overmatig afsluiten van de scheidende lagen zijn opgelost. Op basis van deze
analyses wordt de schematisatie van fase 2 plausibeler geacht dan de voorgaande (fase 1+).

7.2

Plausibiliteit
De plausibiliteit van de ondergrond schematisatie leunt sterk op REGIS. REGIS is gebruikt, omdat het
regelmatig wordt bijgewerkt op basis van: nieuwe boringen, voortschrijdend geologisch inzicht en
terugkoppelingen uit grondwatermodellen die zijn gebaseerd op REGIS. De gebruikte versie van REGIS
(II.1) is een verbetering ten opzichte van REGIS II.0 waarop fase 1+ is gebaseerd.
Het gebruik van REGIS II.1 voor het maken van een grondwatermodel kent echter ook een aantal
beperkingen:
1. REGIS houdt op bij de landsgrenzen.
2. Met uitzondering van Zeeland, wordt het Holoceen als één geohydrologische eenheid beschouwd.
3. De gestuwde afzettingen en het Holoceen zijn zonder parameters voor doorlatendheid.
4. Enkele diepere lagen zijn niet volledig landelijk uitgekarteerd waardoor sprongen langs de
karteergrenzen van deze lagen voorkomen (bijvoorbeeld op de grens tussen Brabant en Zuid
Holland).
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De plausibiliteit van de parameterwaarden van de NHI ondergrond is nog nauwelijks getoetst. De
vergelijking met regionale modellen en een parameter optimalisatie exercitie zal hierover nader inzicht
moeten geven.
In de grensgebieden is de NAGROM schematisatie in het buitenland vereenvoudigd overgenomen en is
de hydrogeologische kennis nog niet vertaald naar het nieuwe 7 lagen model. Parameterisatie van de
grensgebieden met België en Duitsland, en de Waddenzee en Noordzee behoorde tot nu toe nog niet tot
de kernwerkzaamheden.

7.3

Ruimtelijk toepassingsbereik

7.3.1

Basisinformatie
Het lagenmodel van REGIS II.1 is vooral4 gebaseerd op een selectieset van ca. 16.500 kwalitatief goede
matige diepe boringen die ruimtelijk redelijk homogeen zijn verdeeld (www.dinoloket.nl). Dit komt neer op
een gemiddelde dichtheid van ongeveer één boring per 2.5 km2 (dit zijn ongeveer 40 NHI gridcellen).

7.3.2

Ondergrondschematisatie
Het NHI MODFLOW model voorspelt grondwaterstanden en stijghoogten gebaseerd op een zogenaamde
quasi-3D modelopbouw. Dit betekent dat de ondergrond verdeeld is in watervoerende pakketten en
scheidende lagen. In het NHI zijn 7 watervoerende en 6 scheidende lagen gemodelleerd terwijl REGIS II.1
ruim 50 kleilagen heeft. De vele REGIS kleilagen komen meestal niet allemaal tegelijk op dezelfde plek
voor en hoeven voor een landelijk model niet allemaal individueel gemodelleerd te worden.
Vooral voor de Centrale Slenk is een schematisatie met zes slecht doorlatende lagen nog te weinig om de
vele REGIS kleilagen in onder te brengen. Voor dit gebied is het NHI model in specifieke gevallen minder
geschikt voor het betrouwbaar doorrekenen van verlagingen in diepere lagen bij grondwaterwinningen.
Door de prioriteit te geven om de bovenste scheidende lagen zo goed mogelijk op te nemen wordt
verwacht dat de freatische verlagingen goed genoeg zijn voor landelijke scenarioanalyses.

7.3.3

Gebiedsrepresentativiteit op basis van gebruikte gridgrootte
De gridgrootte van het NHI MODFLOW model is 250 m. Zoals eerder binnen STONE werd vastgesteld
dienen uitspraken op basis van het STONE model te gaan over gebiedsgemiddelde waarden. Volgens de
'STONE-consensus' conclusies geldt dat de representatieve gebieden tenminste 16 modelcellen, of 1 km2,
beslaan (pers.com. Wim de Lange). Dit betekent dus dat de modeluitvoer geschikt is om regionale
verschillen (gebiedsgrootte in orde km) binnen Nederland te analyseren. Het is dus onjuist om de
modeluitvoer op lokaal niveau (kleiner dan enkele km) te gebruiken.

4

Voor de verbreiding van de Formatie van Drente (waaronder de keileem valt) is meer informatie gebruikt.
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7.4

Aanbevelingen voor NHI fase 3
De volgende aanbevelingen worden gedaan om het model van de ondergrond te verbeteren voor
toekomstige updates van het NHI Model.
Aanbevelingen:
1. In de grensgebieden met België en Duitsland moeten de parameters en de schematisaties worden
verbeterd op basis van de beschikbare kennis en worden aangesloten op het vanuit België
aangeleverde grondwatermodel. Daarbij speelt ook dat in die gebieden winningen aanwezig zijn die
liggen onder de huidige basis van het grondwater model.
2. In gebieden die sterk zijn beïnvloed door breukwerking, zoals Midden- en Oost-Brabant en Limburg,
dient waar mogelijk en nodig per breukblok een aparte schematisatie te worden opgesteld. Alleen zo
kan optimaal rekening wordt gehouden met de (dis)continuïteit van watervoerende en scheidende
lagen ter hoogte van de breuken.
3. De gebruikerservaringen met REGIS binnen het NHI (en andere grondwatermodellen) zouden
structureel naar REGIS moeten worden teruggekoppeld. Aan de hand van gebruikerservaringen wordt
het periodiek onderhoud van REGIS ingevuld. Aldus komt dit het NHI (en andere
grondwatermodellen) weer ten goede.
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