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Samenvatting
In dit achtergrond document bij de oplevering van NHI versie 2.0 wordt samengevat gerapporteerd
welke activiteiten het projectteam heeft uitgevoerd en wat daarvan de resultaten zijn. Beschreven
wordt hoe de zoektocht naar de oorzaken van het (onjuiste) gedrag van de dynamiek van grond- en
oppervlaktewaterstanden is uitgevoerd. Daarbij zijn zowel de resultaten van regionale analyses
door waterschappen en in Noord Nederland gebruikt als de resultaten van analyses van projectgroepleden in specifieke gebieden. De mogelijk verbeteringsmaatregelen worden individueel besproken en de resultaten van de invoering ervan worden beschreven. Twee grote ingrepen, te weten de revisie naar SIMGRO7 en de herbouw van het ondergrond model naar 7 watervoerende
pakketten op basis van de nieuwste REGIS versie (2.1) zijn ontwikkeld parallel aan de analyse van
de verbeteringsmaatregelen en zijn aan het eind van deze verbeterslag ingevoerd in NHI. De resultaten van NHI 2.0 zijn geanalyseerd vooral met oog op de zoetwaterverkenningen. De projectgroep
acht NHI 2.0 voor dat doel veer meer geschikt dan het bestaande NAGROM-MOZART-DMSTONE-instrumentarium Voor een volledige analyse heeft de tijd ontbroken. De projectgroep is van
mening dat in NHI 2.0 de grote fouten van de voorgaande versie zijn opgelost en dat naast enkele
landelijke uit te voeren verbeteringen nu vooral de inbreng vanuit de regio nodig is om NHI verder te
brengen.
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0 Voorwoord
Dit rapport documenteert de verbeterslag en de onderliggende analyses van het NHI die tussen
augustus 2009 en april 2010 heeft plaatsgevonden. Het rapport beschrijft de inhoudelijke achtergrond van de resultaten van NHI 2.0. Het projectteam NHI heeft hierbij keuzes moeten maken om
binnen de beschikbare tijd tot afronding van deze fase te komen. De verbeteringsslag van het modelinstrumentarium heeft tot hoofddoel gehad om plausibele resultaten te verkrijgen voor de eerste
analyses in het kader van de zoetwaterverdeling bij droogtebestrijding in Nederland. De aandacht is
daarbij primair gericht geweest op de dynamiek en grootte van de aan- en afvoer van oppervlaktewater en van de ondiepe grondwaterstanden. Het projectteam heeft gekozen om deze onderwerpen
voorrang te geven bij de rapportage en analyse en is zich bewust dat diverse andere aspecten ontbreken. Deze aspecten zullen nader aan de orde komen in een van de vervolgfasen, waarin verdere betrokkenheid van de regionale partijen wordt voorzien.
De uitwerkingen van de verschillende analyses en modelaanpassingsfasen zijn in detail beschreven
in de serie losse bijlagen bij dit rapport. Deze zijn te vinden op www.nhi.nu.
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1 Inleiding
1.1

Aanleiding
In april 2009 is NHI versie 1.1 opgeleverd. In het releasedocument en de achtergrondrapportages
zijn verschillende kanttekeningen geplaatst bij de plausibiliteit van de uitkomsten. Het NHI v1.1 is
daarom in 2009 nog niet ingezet voor operationeel droogtebeheer door Rijkswaterstaat. In het voor
2009 ingediende projectplan NHI was een significante verbeterslag opgenomen, waar medio 2009
mee kon worden gestart.
Door de projectgroep, in pilots met regionale waterbeheerders, en door HKV in opdracht van de
noordelijke provincies en waterschappen zijn in de zomer en najaar van 2009 nadere analyses van
NHI uitgevoerd. Deze hebben geleid tot een lijst van tekortkomingen en verbeterpunten, waarvan
de voornaamste zijn:
 te weinig en te trage dynamiek in de grondwaterstanden;
 te weinig en te trage dynamiek in de oppervlaktewater aan- en afvoer;
 significant verkeerde fluxen in de waterverdeling over Nederland
 stijghoogtes zijn in hoge delen van Nederland te hoog en in lage delen te laag;
 systematische en significante fouten in diepe stijghoogtes, door versmering van afsluitende
lagen als gevolg van beperkt aantal lagen voor de ondergrond.
Daarop is in het najaar van 2009 een plan van aanpak opgesteld om te bewerkstelligen dat op 1
april 2010 een volgende, verbeterde versie van NHI kan worden opgeleverd. Deze rapportage beoogt de veranderingen en verbeteringen expliciet te beschrijven en verantwoording te geven van de
gevolgde werkwijze.

1.2

Doelstelling
De verbeteringsslag van het modelinstrumentarium heeft tot hoofddoel gehad om plausibele resultaten te verkrijgen voor de eerste analyses (binnen RWS) in het kader van de zoetwaterverdeling bij
droogtebestrijding in Nederland, zowel in beleids- als in operationele context.
Daarbij worden de aspecten onderscheiden:
- het checken (procedures, inhoudelijk) van datatransfer tussen de verschillende modellen;
- het verkrijgen van essentiële informatie voor de calibratie van oppervlaktewater;
- het vergelijken van de parameterisering van het topsysteem met regionale studies;
- het verbeteren van de gewasverdamping op hoge zandgronden;
- het verbeteren van het conceptueel model van de diepe ondergrond en waar mogelijk regionale
informatie toe te voegen.
Deze doelstelling is in overleg met de wetenschappelijke klankbordgroep van het NHI bepaald.

1.3

Werkwijze
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Door de projectgroep, in pilots met regionale waterbeheerders, en door HKV in opdracht van de
noordelijke provincies en waterschappen zijn in de zomer en najaar van 2009 nadere analyses van
NHI uitgevoerd. Daarop heeft de projectgroep technische en inhoudelijke verbeteringen in het NHI
aangebracht. In de eerste fase zijn technische verbeteringen (bugfixes) zonder voorbehoud ingevoerd. De meesten hebben de uitkomsten significant verbeterd, maar er zijn ook verslechteringen in
de modeluitkomsten door veroorzaakt (= verwijderen van te goede uitkomsten op basis van fouten
in het model).
In de tweede fase is op basis van verkregen inzicht en geconstateerde tekortkomingen een lijst van
mogelijke inhoudelijke verbeteringen opgesteld en zijn een aantal enkelvoudige ingrepen gekozen.
Deze ingrepen zijn 2 jaar doorgerekend (2002 en 2003) en de resultaten van 2003 zijn vergeleken
met de basisrun (zijnde versie1+). Elke doorgerekende ingreep is beoordeeld door de resultaten in
termen van grondwaterstanden en afvoeren te vergelijken met gemeten waarden. Een aantal van
deze ingrepen is aangemerkt als een verbetering en gehandhaafd. Daarop is een tweede ronde
enkelvoudige ingrepen ingevoerd en dezelfde analyse uitgevoerd. Na selectie van de in te voeren
ingrepen zijn in de derde fase twee belangrijke grote ingrepen ingevoerd, waarvan van tevoren vast
stond dat deze gingen worden ingevoerd en die parallel aan deze analyse zijn ontwikkeld. Deze
ingrepen bestaan uit de overgang naar een 7 lagen ondergrond model en de invoering van SIMGRO7.

1.4

Leeswijzer
Dit rapport is een samenvatting van de achtergrondrapporten waarin de uitgevoerde werkzaamheden en resultaten van deelonderzoekingen transparant en reproduceerbaar zijn vastgelegd.
In de bijlagen zijn de deelrapportages opgenomen die in de gedrukte versie van dit rapport niet zijn
toegevoegd. De digitale versie, dus inclusief alle deelrapporten is te vinden op www.nhi.nu.
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2 Voorafgaande analyse ter bepaling van verbeteringsingrepen
2.1

Analyse NHI 1+ in plausibiliteitsdocument 2009
Bij de oplevering van NHI 1+ (Plausibiliteitsdocument NHI 1+, 2009) zijn door de NHI projectgroep
aanbevelingen gedaan voor het gebruik en verbetering van het modelinstrumentarium. Op deze
plaats zijn daarvan de volgende opmerkingen van belang.
Ten aanzien van de landelijke waterbalans
De balanstermen van een MODFLOW-MetaSWAP run zijn vergeleken met die van STONE 2.3
(tabel 3.1). De grootte van de runoff was in het NHI niet bekend. Als we aannemen dat het verschil
in berging voor beide modellen dezelfde is, dan zou het NHI 35 mm run-off moeten berekenen om
een sluitende balans te krijgen. Dit getal wijkt sterk af van STONE en lijkt ook aan de hoge kant. De
oorzaak van deze afwijking is nog niet bekend. De verdamping in het NHI is duidelijk wat lager dan
die in STONE, de grondwateraanvulling hoger.
Tabel 3.1. Waterbalans van een 30-jarige run (1970-2000).
NHI1+
STONE 2.3
Balansterm (mm/jaar)
Neerslag
798
796
Irrigatie
9
6
Subinfiltratie
3
19
Kwel
104
93
Verdamping
471
497
Runoff
35*
10
Drainage
279
306
Wegzijging
129
101
Bergingsverandering
0*
0
Grondwateraanvulling
301
295

Ten aanzien van ondiepe grondwaterstanden:
Doordat de GHG in zandgebieden overwegend te diep is, wordt de verdeling van de drainage over
de verschillende drainagemiddelen anders. Het lijkt erop dat in het NHI meer water naar het primair
systeem en minder naar lokale wateren gaat. Dit heeft tot gevolg dat het NHI op dit moment nog
niet geschikt is voor de berekening van de belasting van het oppervlaktewater met nutriënten en
bestrijdingsmiddelen. Dit aspect verdient aandacht in een volgende NHI-versie.
Voor de bepaling van standplaatsfactoren voor natuur is een onderschatting van de GHG in zandgebieden een probleem. Onderschatting van de GHG leidt tot minder diepe kwel en daardoor tot
een onderschatting van de hoeveelheid basisch water uit de ondergrond. Voor bepaling van standplaatsfactoren moet het NHI daarom voorlopig met voorzichtigheid worden gehanteerd.
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Het areaal droge gronden lijkt in het NHI aanzienlijk groter (moet nog worden uitgezocht). Dit heeft
belangrijke beleidsmatige consequenties, omdat droge gronden in de meststoffenwet specifieke
aandacht hebben. Zolang er vraagtekens zijn bij de waarde van de GHG in zandgebieden is NHI
versie 1 niet geschikt voor de berekening van de droge-grondenkaart.
Ten aanzien van het ondergrondmodel (MODFLOW)
Ondanks alle onzekerheden die er mee samenhangen, zijn belangrijke conclusies te trekken over
de prestaties van NHI versie 1. Daaruit kan niet anders geconcludeerd worden dat het ondergrond
in dit model op dit moment niet de juiste schematisatie dan wel weerstanden en doorlatendheden
omvat. Het model is dan ook alleen plausibel is om als onderrand voor het oppervlaktewater model
te gebruikt te worden.
Belangrijke oorzaken zijn:
 de gevolgen van de beperkingen die komen met de maximaal 4 watervoerende lagen
 de regionale schaal van REGIS die onder andere niet representatief is rond pompstations
 het ontbreken van verrekening van effecten van zout (dichtheid), waardoor in laag Nederland op grotere diepte “te hoge” stijghoogtes worden berekend, terwijl die dat niet zijn.
Ten aanzien van oppervlaktewater
In het plausibiliteitsdocument werd nog gesteld dat de af- en aanvoeren van het NHI redelijk plausibel waren. Na het nadien doorvoeren van enkele modelverbeteringen kwam een ander beeld naar
voren. Het leek er daarbij op dat enkele fouten in het model een verkeerde indruk hebben gegeven
van de prestaties van het model.
Vergelijking met gemeten af- en aanvoeren van de jaren 1996 en 2003 liet vervolgens zien dat de
dynamiek van het oppervlaktewater onvoldoende wordt gerepresenteerd (releasenotes v1.1). Het
NHI v1.1 laat duidelijk te weinig afvoer zien in de winter en de aanvoer in de zomer is veelal te laag.
Figuur 2.1 laat hiervan een goed voorbeeld zien.
1996, Friesland, Het Bildt, Dongeradeel
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Figuur 2.1. Netto wateraanvoer naar Friesland en Het Bildt in 1996; gemeten, PAWN en NHI
v1.1.2 (Releasdocument v1.1.2)
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Daarnaast bleven berekende aanvoerbehoeften voor het gebied rond het IJsselmeer achter bij de
eerder door PAWN berekende – en door de betreffende waterbeheerders geaccordeerde –
wateraanvoerbehoefte.

2.2

Workshop voor de ondergrond met regionale partijen
Inleiding
In de tweede helft van 2009 zijn 8 workshops voor inbreng van regionale partijen in het onderrond
model van NHI georganiseerd, waarvan er 2 zijn afgevallen vanwege weinig aanmeldingen en prioriteit binnen NHI. Uit de workshops is een grote interesse in het meedenken aan de ondergrond
gebleken, resulterend in de vraag om de workshops jaarlijks te herhalen zolang NHI significant ontwikkeld.
Werkwijze
De workshops zijn voorbereid door het NHI projectteam, daarbij ondersteund door TNO-REGIS en
Deltares-specialisten op het gebied van de ondergrond. De tijdens de voorbereidingen geconstateerde afwijkingen en mogelijke oorzaken zijn met stikkers op de kaarten gebracht. Gele stikkers
zijn gebruikt voor de lokale zaken, roze stikkers voor regionale en landelijke onderwerpen.
De workshops zijn ingeleid met een presentatie, waarin de wijze van bouwen van NHI is samengevat en waarin de belangrijkste conclusies van het voorbereidingsteam voor de betreffende regio al
zijn opgenomen. Na elke workshop zijn de ingebrachte opmerkingen verwerkt in de regio presentatie. Alle regiopresentaties aangevuld met enkele foto’s en een toelichting zijn op de NHI-website
geplaatst.
Tijdens de workshops zijn – na een uittestperiode – per laag drie kaarten 1:100.000 (zie figuur 2.1)
opgehangen met daarop (1) contouren en kleurvelden van stijghoogtes in combinatie met ballenkaarten voor de afwijkingen berekend – gemeten, (2) kleurvelden van de doorlatendheid met daarin
de grootte van de onttrekkingen en (3) kleurgradatie (1 kleur per laag) velden van de weerstand van
scheidende lagen met daaronder afgedrukt de samenstellende REGIS lagen. Door de grootte van
de kaarten, de logische volgorde en aansluiting en het gebruik van een enkele ruimte was de informatie van het 4 lagen model goed zichtbaar en tegelijkertijd goed te overzien.
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Weerstand NHI en REGIS laagdikte

Stijghoogte en afwijkingen

Laag = te laag
Gaten: oorzaak?

Hoog = te hoog

Doorlaatvermogen en onttrekkingen

Doorlaatvermogen
is te hoog

Figuur 2.2. Uitsneden van kaarten van gebied Noord-Nederland met één van de belangrijke analyse-uitkomsten daarop aangegeven
Uitkomsten uit de workshops:
De belangrijkste uitkomsten zijn:
 Openheid zeer gewaardeerd; goede response en discussie
 Metingen en onttrekkingen zijn niet altijd in goede wvp. of missen (in diepe pakketten)
 Gaten, discontinuïteiten in kleilagen moeten worden verbeterd
 Breuken en anisotropie moeten worden verbeterd
 Opstelling kaarten, lay-outs en workshop progamma zijn goed
Belangrijkste uitkomsten van de analyses zijn:
 Veel afwijkingen rond pompstations
 In buitenland rare extrapolaties; logischer maken,
 Aanbeveling om naar meer (7) lagen over te gaan
 Aanbeveling om peilen en deklaagweerstand uit regionale modellen over te nemen

2.3

Modelanalyse Drentse Aa
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Voor het stroomgebied van de Drentsche Aa zijn de resultaten van NHI vergeleken met de resultaten van het MIPWA-model (Snepvangers et al., 2006). Bij laatstgenoemde model is een gridgrootte
van 25 maal 25 m gebruikt. Het NHI rekent met een 250 meter grid. Om te voorkomen dat verschillen tussen beide modellen ontstaan door verschaling die niet inherent is aan het model, zijn de resultaten van MIPWA opgeschaald naar een 250 meter grid. Op deze manier is een goede vergelijking met NHI mogelijk. Een illustratie van dit proces is gegeven in onderstaande figuur.

Figuur 2.2 GHG van MIPWA 25x25m (links), MIPWA opgeschaald naar 250x250 m (midden) en
NHI (rechts).
Na opschaling van de MIPWA-resultaten blijven er aanzienlijke verschillen met NHI. In onderstaande figuur worden de verschillen in GHG en GLG weergegeven..

Figuur 2.3 Verschil GHG (links) en GLG (rechts) tussen Mipwa-model en NHI.
Uit de verschil plaatjes zijn patronen af te leiden. In gebieden met keileem, waar MIPWA met een
schijnspiegel-module rekent, zijn grote verschillen met de GHG van NHI. Verder valt bijvoorbeeld
op dat ook in de beekdalen relevante verschillen zijn terug te vinden. Hier lijken verschillen veroorzaakt te worden door verschil in gehanteerde peilen.
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Een nadere analyse, beschreven in bijlage B, beschrijft nauwkeurig waar de verschillen tussen
MIPWA en NHI door ontstaan en hoe NHI verbeterd kan worden. De hoofdconclusies zijn dat:
 Het 7 laags model van MIPWA de grondwaterstroming beter beschrijft van het 3 laags model van NHI. In NHI zijn bijvoorbeeld verschillende kleilagen samengevoegd, hetgeen tot
“versmering” leidt.
 De peilen in NHI verbeterd kunnen worden.
 De weerstand van het topsysteem (C1) in de beekdalen beter geschematiseerd kan worden
in het NHI.

2.4

Modelanalyse Groot-Mijdrecht
Voor de regio Vinkeveen zijn de invoer en de berekeningsresultaten van het NHI vergeleken met
de invoer en berekeningsresultaten van een regionaal model (eindige elementen met een knoopafstand van ca. 25 m). Dit is gedaan voor twee NHI-runs.
In onderstaande figuur (linkerdeel) zijn voor een zestal specifieke locaties in deze regio de gesimuleerde grondwaterstanden van de NHI-basisrun (run1) vergeleken met de grondwaterstanden berekend met het regionaal model.
Voor de basisrun (run 1) zijn de volgende conclusies getrokken:
1. De drainageweerstanden in NHI zijn voor deze regio te hoog. Dat geldt ook voor de hiervan
afgeleide infiltratieweerstanden.
2. Drainagepeilen van de verschillende systemen in polders aan elkaar gelijkstellen als de slootbodem onder stuwpeil ligt
3. Weerstanden deklaag vertonen extreem grote laterale verschillen. Soms is de weerstand in
afgegraven droogmakerijen hogre dan in de niet afgegraven tussenliggende gebieden.
4. Berekende grondwaterstanden vertonen veel verschillen, met het regionale model en met de
gemeten peilen. In droogmakerijen zijn ze veel te hoog, vaak zelfs (ruim) boven maaiveld, in
tussenboezemlanden veel te laag (op sommige natte perioden na).
5. Berekende wateraanvoer is veel te laag. De afvoer lijkt redelijk, behalve in gebieden waar veel
wellen optreden. Dit is echter een zeer lokaal fenomeen dat voorlopig nog niet met het NHI gesimuleerd zal worden.
6. Opvallend zijn naast de grote sprongen de veelal hoge waarden van de bergingscoëfficiënt.
Voor veen- en kleigebieden zijn waarden van meer dan 20% zeer uitzonderlijk. Dit wordt waarschijnlijk deels veroorzaakt door de sterk wegzakkende grondwaterstanden (door de extreem
hoge infiltatieweerstanden).
7. De “grondwateraanvulling” vertoont mede door de sprongen in de bergingscoëfficiënt een bijzonder gedrag.
Op basis daarvan is de NHI schematisatie voor een aantal parameters aangepast. De belangrijkste
wijzigingen die t.o.v. run 1 zijn aangebracht, zijn voor deze regio:
 De drainageweerstand zijn aangepast (voor deze regio i.h.a. verlaagd);
 De factor tussen infiltratie- en drainageweerstand is veranderd van 3 naar 1;
 De peilen van de verschillende drainagesystemen in de polders zijn gelijkgesteld aan de gehandhaafde waterpeilen;
 Er is een extra drainerende laag aangebracht op ca. 20 cm onder maaiveld, met een lage drainageweerstand;
 De bergingscoëfficiënt in MetaSwap is met 20% verlaagd;
 De Vinkeveense Plassen zijn (deels, maar nog niet geheel) toegevoegd;
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Figuur 2.4 Berekende verlopen van ondiepe grondwaterstanden nabij Groot Mijdrecht
De resultaten van deze tussenrun (run 2, rechterdeel bovenstaande figuur) zijn vergeleken met die
van run 1. De veranderingen in parameterwaarden resulteert in:
1. Er zit veel meer dynamiek in de grondwaterstand. Dit zou veroorzaakt kunnen worden doordat
de grondwaterstanden zich veelal in de zone dicht onder maaiveld bewegen, waar de bergingscoëfficiënt laag is.
2. De berekende peilen lijken veel reëler. Ze komen niet, of nauwelijks meer boven maaiveld uit.
3. De amplitude in de grondwaterstand lijkt veel reëler, en meer conform die uit het regionale model.
4. Voor de Vinkeveense Plassen is de verbetering enorm. Het verschil met de ingeschatte waarde
zal grotendeels te maken hebben met het feit dat de Vinkeveense Plassen in deze run nog niet
compleet in het NHI waren opgenomen. Er ontbraken bij run 2 in NHI nog 75 van de 207 cellen.
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De pogingen om de waterbalans van NHI te vergelijken met het regionale model zijn gestrand op
het ontbreken van het juiste tool in NHI. Binnen NHI moeten alle waterbalansen van alle modellen
worden samengenomen en dubbeltellingen daarin worden gecorrigeerd. De ontwikkeling van een
waterbalanstool is direct in gang gezet naar aanleiding van deze constatering. Dit tool is echter voor
de afronding van de analyse Vinkeveen niet op tijd beschikbaar gekomen.

2.5

Aanbevelingen uit regionale modelanalyse van NHI
In een viertal pilots met regionale waterbeheerders is het NHI bekeken. Pilots zijn uitgevoerd met
het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Rivierenland, Waterschap Peel en
Maasvallei en Waterleidingbedrijf Brabant Water. In drie pilots is het NHI vergeleken met gedetailleerde modellen van de regionale waterbeheerders.
Uit de pilots bleken veelal significante afwijkingen tussen de gedetailleerde modellen en het NHI.
Grondwaterstanden en grondwaterstandsdynamiek verschilden van de gedetailleerde modellen,
evenals af- en aanvoeren van het oppervlaktewater. Duidelijke richtingen van de verschillen kwamen in de pilots niet naar voren. Invoergegevens bleken sterk te verschillen, evenals concepten om
deze tot modelinvoer te verwerken. Een wat specifieker punt was dat de grote rivieren niet door de
deklaag sneden, waardoor de interactie tussen de rivieren en het omliggende gebied niet goed
werd gemodelleerd.
Leerpunt van de pilots was om nog meer dan al gebeurd was gebruik te maken van regionaal beschikbare gegevens. Dit heeft geleid tot de verbeteractie om peilen van het oppervlaktewater waar
mogelijk te baseren op peilen in de gedetailleerde grondwatermodellen van regionale waterbeheerders. Op de langere termijn wordt toegewerkt naar verdere inpassing van regionaal beschikbare
gegevens door middel van een uitwisselingsstructuur.

2.6

De analyse van HKV voor de Droogtestudie Noord-Nederland
In opdracht van de noordelijke provincies en waterschappen heeft HKV NHI versie 1.1 geanalyseerd (HKV, 2009). Hierbij zijn berekende aan- en afvoeren vergeleken met metingen op hoofdpunten, zijn een aantal grondwaterstanden vergeleken met gemeten grondwaterstanden en grondwaterstanden berekend met MIPWA. Daarnaast is berekende verdamping vergeleken met satellietgegevens, en is kort naar zoutconcentraties in het oppervlaktewater gekeken.
De analyse van HKV voor Noord-Nederland bracht voor het oppervlaktewater een aantal tekortkomingen aan het licht:
 Te weinig en te trage dynamiek in de oppervlaktewater aanvoer en –afvoer. Voor de provincie Drenthe bleek bijvoorbeeld dat het model gedurende geheel 2003 een afvoer berekende, terwijl in werkelijkheid in de zomer water werd aangevoerd.
 De waterverdeling in Friesland bleek af te wijken van de metingen: de totale inlaat vanuit
het IJsselmeer en de doorvoer naar Groningen waren redelijk, maar de verdeling van de
(afvoer)debieten naar Harlingen en het Lauwersmeer klopte niet met de metingen.
Grondwaterstanden vertoonden te weinig seizoenale dynamiek, en tevens te weinig snelle dynamiek. Met seizoenale dynamiek wordt het verschil tussen GHG en GLG bedoeld, met snelle dynamiek wordt de directe reactie van de grondwaterstand op neerslagevents bedoeld. In het droge
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seizoen zakten de grondwaterstanden te langzaam uit, het laagste punt werd over het algemeen
enkele weken te laat bereikt.
De berekende verdamping wijkt voor verschillende gebieden verschillend af van de met remote
sensing berekende verdamping. Akkerbouwgebieden lijken hierbij in het NHI meer te verdampen,
en zandgronden juist minder, veengebieden komen aardig overeen.

2.7

Uitkomsten uit overige modelanalyses
De waterflux uit de onverzadigde zone naar de bovenzijde van het verzadigde grondwatersysteem
is, in samenhang met de freatische bergingscoëfficiënt de dominante drijfkracht voor de dynamiek
van de grondwaterstroming. De terugkoppeling tussen onverzadigd en verzadigd grondwatersysteem is vooral belangrijk bij grondwaterstanden tot enkele meters beneden maaiveld, en wel omdat
dan de capillaire opstijging van grondwater van invloed is op de grootte van de grondwateraanvulling en dus op de dynamiek van de freatische grondwaterstand. In delen van het modelgebied van
het NHI is de dynamiek van het freatische grondwater onvoldoende. Om de invloed van de met
metaSWAP berekende freatische bergingscoëfficiënt te onderzoeken zijn berekeningsresultaten
van Modflow-metaSWAP gebruikt als input voor een SWAP.
De beoordeling van de koppeling gebeurt door het vergelijken van de freatische grondwaterstand
berekend door zowel Modflow-metaSWAP als SWAP. De verschillen in de grondwaterstanden zijn
voor de bodemfysische eenheid ‘leemarm zand’ (bfe 8) gering, wat aangeeft dat beide modellen
dezelfde dynamiek in de grondwaterstand hebben. Voor de bodemfysische eenheid ‘kleidek op
veen’ (bfe 3) zijn de verschillen groter. Maar ook bij bfe 3 is er voldoende dynamiek in de grondwaterstand aanwezig. De geringe dynamiek in de delen van het NHI kan dus niet verklaard worden uit
de koppeling van Modflow en metaSWAP.
Uit de analyses van Mozart en het Distributiemodel zijn een aantal verdere tekortkomingen gebleken:
 De routingmodule in Mozart hield onterecht water vast in het systeem
 De inlaatcapaciteit van peilafhankelijke inlaten werd in bepaalde omstandigheden niet correct bepaald. Dit is van belang voor regionale inlaten langs het IJsselmeer en Markermeer,
en de inlaat van de Kromme Rijn uit de Nederrijn.
 De opgegeven kwel en wegzijging op knopen in DM werd door een incorrecte specificatie in
de invoer niet meegenomen in het model.

2.8

Voornaamste conclusies uit de analyses
De analyses hebben geleid tot een lijst van tekortkomingen en verbeterpunten, waarvan de voornaamste zijn:
 te weinig en te trage dynamiek in de grondwaterstanden;
 te weinig en te trage dynamiek in de oppervlaktewater aan- en afvoer;
 significant verkeerde fluxen in de waterverdeling over Nederland
 stijghoogtes zijn in hoge delen van Nederland te hoog en in lage delen te laag;
 systematische en significante fouten in diepe stijghoogtes, door versmering van afsluitende
lagen als gevolg van beperkt aantal lagen voor de ondergrond.
 Binnen NHI ontbreekt een tool voor de totale waterbalans (alle modellen) van een gebied
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3 Gebruikt toetsingsmateriaal voor verbeteringsslag NHI
Het onderzoek naar de plausibiliteit van het NHI is gericht op 3 onderwerpen:
 de waterbalans van het hele hydrologische systeem in NHI
 aan- en afvoeren in het hoofdoppervlaktewatersysteem
 dynamiek en niveau van ondiepe grondwaterstanden (tov NAP en tov maaiveld)
Door de complexiteit en grote hoeveelheden data van NHI zijn de inspanningen beperkt tot het verwerken van bovengenoemde lijst. De lijst van toetsingmateriaal kan worden aangevuld met meer
parameters en meetwaarden.

3.1

Waterbalans
Voor de waterbalans zijn de volgende posten op de volgende wijze geanalyseerd:
 neerslag: visuele beoordeling van jaarsomplaatjes van Nederland;
 potentiële verdamping; visuele beoordeling van jaarsomplaatjes;
 actuele verdamping: op basis van expertise;
 beregening: vergelijking met LEI-gegevens en gegevens van de provincie Noord-Brabant;
 afvoeren: vergelijking met gemeten afvoeren van diverse meetpunten;
 aanvoeren: vergelijking met gemeten aanvoeren van diverse meetpunten;
 kwel (gedefinieerd als de door NHI berekende jaargemiddelde flux door eerste weerstandbiedende laag): vergelijking met resultaten van Hydrologie voor STONE 2.3.

3.2

Waterverdeling aan- en afvoeren in het hoofdoppervlaktewatersysteem
Eind 2009 heeft HKV (HKV 2010) een snelle inventarisatie gedaan van beschikbare gegevens
(dagafvoeren) en deze in een FEWS-database gezet. De lokaties waarvoor dagcijfers beschikbaar
zijn uit het recente verleden worden getoond in de volgende figuur. Het gaat hierbij zowel om lokaties in het hoofdwatersysteem, regionale inlaten en uitlaten, als ook lozingspunten op het hoofdwatersysteem.
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Figuur 3.1 Volledige set lokaties met dagafvoergegevens
Voor het valideren van NHI is een subset van deze lokaties gebruikt. Dit is aangegeven in de volgende figuur. Hierbij zijn locaties geselecteerd waarvan voor het analysejaar 2003 een volledige
gegevensreeks beschikbaar was, en die een (deel-)watersysteem zo volledig mogelijk beschrijven.
Er is gekeken naar de in- en uitlaatpunten van Friesland, de doorvoer naar Groningen, de Drentse
kanalen, de Noordoostpolder, de Wieringermeerpolder, de in- en uitlaatpunten van Rijnland en naar
West-Brabant. Af- en aanvoeren zijn alleen bekeken voor het jaar 2003. Er is zo goed als mogelijk
geprobeerd de waterbalans van hydrologische eenheden volledig te beschouwen. Dit bleek niet
altijd mogelijk, door het ontbreken van meetgegevens van sommige inlaten danwel afvoerpunten.
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Figuur 3.1. Gebruikte meetlocaties oppervlaktewater

3.3

Grondwaterstanden
NHI berekent per grid van 250 m maal 250 m de grondwaterstanden op dagbasis. Een karakteristiek voor het grondwaterstandsverloop zijn de LG3- en HG3-waarden (het gemiddelde van de 3
laagste resp. 3 hoogste 14-daagse grondwaterstanden). De berekende grondwaterstanden van de
basisrun (run00) geven een indruk van de kwaliteit van de simulatie van de uitgangsituatie. Per
voorgestelde verbetermaatregel zijn de verschillen ten opzichte van de basisrun in beeld gebracht
en is getoetst of de maatregel plausibele veranderingen in het model genereert.
Om te onderzoeken hoe goed het model de grondwaterstanden simuleert en om zo objectief mogelijk te kunnen beoordelen of een bepaalde maatregel een verbetering is, is een formelere vergelijking met de ‘werkelijkheid’ noodzakelijk. Daartoe is een selectie gemaakt uit de peilbuizen uit DINO,
(Zie ook bijlage J). Doel was om die peilbuizen te selecteren die informatie geven over de freatische
grondwaterstand en om te komen tot een representatieve meetset. Daarvoor zijn de volgende selectie criteria gebruikt:
 het filter bevindt zich op maximaal 3 meter van de (door NHI berekende) gemiddelde
grondwaterstand;
 alle meetpunten binnen een straal van 1km van een grote winning zijn buiten beschouwing
gelaten;
 volledige reeksen voor het jaar 2003.
Onderstaande kaart geeft de ligging van de gebruikte waarnemingspunten.
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Figuur 3.2. Ligging gebruikte grondwaterstandsmeetpunten
In totaal zijn c.a. 6400 meetpunten geselecteerd. Hierbij valt op dat de dichtheid van meetpunten in
de kustgebieden en de Flevopolders lager is dan die elders in het land.
Vergelijking van gridgemiddelde grondwaterstanden met puntwaarnemingen geeft ‘van nature’ veel
spreiding die voor een deel kan worden terug gebracht door te corrigeren van maaiveldshoogteverschillen.. Ook de fysieke locatie van een peilbuis binnen een rekencel kan ruis veroorzaken. Ligt het
meetpunt vlak lang een sloot of juist midden in een perceel. In het model (NHI) wordt slechts een
gemiddelde dynamiek en grondwaterstand bepaald. Ook hoeft een locatie niet per definitie representatief te zijn voor het bemeten perceel. Aan de modelcel is bijvoorbeeld één type landgebruik
toegekend, dat niet hetzelfde hoeft te zijn als het bemeten perceel. Ook het gebruik van HG3 en LG3
ipv GHG en GLG leidt tot spreiding omdat de gemeten HG3 en LG3 last kan hebben van meetfouten
en de ’waan van de dag’. Het laatste geldt ook voor de gesimuleerde HG3 en LG3.
De hoofdgedachte achter de gekozen vorm van grondwaterstandsanalyse is dat bij voldoende
waarnemingen de statistiek van gemeten minus berekend gaat spreken. Het is echter wel noodzakelijk te stratificeren in de statistiek. De hydrologie van een vrij afwaterend zandgebied is immers
behoorlijk verschillend van die van een veengebied.
Daarom is Nederland opgedeeld in 15 regio’s (zie Figuur 3.2).
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0

DRM

Droogmakerijen

1

DUI

Duingebied

2

FLV

Flevopolders

3

BLZ

Brabants-Limburgs
Zandgebied

4

LPL

Limburgs Plateau

5

NVG

Noordelijk Veengebied

6

NZK

Noordelijk Zeekleigebied

7

DPL

Drents Plateau

8

RIV

Rivierengebied

9

MNZ

Midden-Nederlands

10

VKL

Veenkoloniaal gebied

11

VWG

Veenweidegebied

12

WAD

Waddeneilanden

13

WZK

Westelijk Zeekleigebied

14

ZL

Zeeland

15

OZG

Oostelijk Zandgebied

Zandgebied

Figuur 3.2. Indeling van Nederland in deelgebieden (geel is zandgebied, blauw is veengebied en
rood is kleigebied) en benaming
Per regio zijn de volgende statistieken geproduceerd:
 10%-, 50%-, en 90%-percentiel van gesimuleerde minus waargenomen LG3;
;
 idem van HG3
 Idem van verschil tussen HG3 en LG3.
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4 Beschrijving van de ingrepen
Door de projectgroep zijn 3 typen ingrepen gedefinieerd:
1) die op grond van voortgeschreden inzichten leiden tot een verbeterde conceptualisatie (cat 1);
2) verandering in waarden van parameters die veel invloed hebben maar waarvan de waarde
onzeker is (cat 2);
3) bugfixes en technische modelinstellingen (cat 3).

4.1

Structurele ingrepen (cat 1)
De volgende ingrepen zijn geanalyseerd:
1. Overal ondiepe afstroming (maaiveldsgreppels, oppervlakkige afstroming) ingebouwd: 15 cm
diep en lekweerstand 30 d.
2. 5-lagenmodel ondergrond in delen van Drenthe.
3. Peilen secundair en tertiair waterlopen in peilbeheerst deel van Nederland gelijk aan peilen
primaire waterlopen, in plaats van expertwaarden drooglegging.
4. Gebruik van regionale peilinformatie in hellend deel van Nederland (en uiteindelijk ook in ht
peilbeheerste deel van Nederland).
5. Hoofdwaterlopen, indien bodem beneden onderkant eerste weerstandbiedende laag, direct in
contact met 1e watervoerend pakket.
6. Minimale weerstand aangebracht in c1 in natte gronden in pleistocene gebieden.
7. In gebieden met verschil tussen zomer- en winterpeilen van meer dan 10 cm: verhoging/verlaging peilen in stapjes van 10 cm per week rond overgangsdata.
8. Schematisatie distributiemodel (DM) aangepast aan verbeterde kennis van de werkelijkheid.
9. Voor de regio Drenthe, Twentekanalen en Vecht aanpassing van de invoer van DM, op basis
van overleg met gebiedsexperts en nieuw beschikbaar gekomen rapporten. De aanpassingen
zijn in korte memo’s beschreven.
10. Gebruik van regionale peilinformatie overal waar beschikbaar
11. 7-lagenmodel van de ondergrond. Deze majeure ingreep staat beschreven in NHI Deelrapport
1, Ondergrondfase 2, 2010.
12. Conceptuele en parameterische aanpassingen in het SIMGRO-deel: verbeterde conceptualisatie van de stroming bij diepe grondwaterstanden, herformulering van de interceptieverdamping
en daardoor noodzakelijke bijstelling van de gewasfactoren. Deze nieuwe versie is aangeduid
als SIMGRO7. Voor meer informatie zie bijlage N.
Van niet al deze ingrepen zijn 'beelden' van de grootte van de wijziging beschikbaar of zijn de wijzigingen niet erg groot. Van de meest in het oog springende veranderingen zal hier een selectie worden gegeven (ontleend aan de uitgebreide documentatie.
Van ingreep 3 zijn de veranderingen voor de peilen in het secundaire en tertiaire waterlopen weergegeven in figuur 2.
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Figuur 4.1 Verandering in peilen (m) in secundaire (links) en tertiaire waterlopen, indien peilen in
tertiaire en secundaire waterlopen in peilbeheerst deel van Nederland gelijk worden genomen aan
peilen in primaire waterlopen (blauw is natter tov basisrun)
Van ingreep 5 is de ruimtelijke verbreiding gegeven in figuur 4.

Figuur 4.2 Ruimtelijke beeld waar hoofdwaterlopen wel of niet contact maken met
1e watervoerend pakket
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Van ingreep 6 (minimale weerstand c1 in Pleistoceen) is de extra weerstand die wordt opgeteld bij
de c1 uit REGIS, weergegeven in onderstaande figuur.

Figuur 4.3 Minimale c-waarden afgeleid uit de bodemkaart
Deze ingreep leidt dus tot hogere totale lekweerstanden in het pleistocene deel van Nederland;
maximaal een relatieve verhoging van 50%.
Van ingreep 8 is, als voorbeeld, het effect op de berekende aanvoer weergegeven in onderstaande
figuur.
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Figuur 4.4 Effect van getemperde peilopzet op de berekende aanvoer van inlaatpunt Dorkwerd.
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4.2

Parameteranalyse (cat 2)
Ten aanzien van de parameterwaarden is het volgende onderzocht:
1. De intreeweerstand, c0: vervanging van de waarden uit v1+ (ontleend aan STONE) door kennistabel uit Van der Gaast et al. (2008).
2. Verticale anisotropiefactor freatisch pakket (Kv/Kh): indien kleiner dan 0.1, vervangen door 0.1.
3. Infiltratiefactor (verhouding lekweerstanden bij infiltratie en die bij drainage): vervanging van
waarde 3 door 1.5.
Van ingreep 1 (c0 op basis tabel Van der Gaast) is het effect op de lekweerstanden weergegeven in
figuur 7.

Figuur 4.5 Effect van vervanging c0 uit STONE door tabel uit Van der
Gaast et al. op relatieve verandering van de totale lekweerstand
Het effect is dat in peilbeheerst deel van Nederland de lekweerstanden (aanzienlijk) lager worden
en in het niet-peilbeheerst deel van Nederland (aanzienlijk) hoger.
Van ingreep 2 is het effect weergegeven in odnerstaande figuur.
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Figuur 4.6 Effect van aanpassing anisotropiefactor op de relatieve verandering van de totale lekweerstand
De veranderingen en met name het peilbeheerst deel van Nederland zijn aanzienlijk. Bedacht moet
worden dat kleigebieden zijn gedraineerd waardoor het effect op de drainage wordt afgezwakt.

4.3

Modeltechnische ingrepen (cat 3)
Tijdens runnen zijn fouten bugs ontdekt of zijn iteratiesettings onderzocht. Het betreft de volgende
ingrepen:
 Mozart-routing aangezet (nadat bug hierin was opgelost).
 Aantal iteraties tussen Modflow en MetaSWAP van 10 naar 50
 Afbreekcriterium in de PCG-solver van MODFLOW van 0,001 naar 0,00001.
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5 Werkwijze beoordeling ingrepen
5.1

Algemeen
Elk fysisch-deterministisch hydrologisch model -en dus ook NHI- is een geschematiseerde afbeelding van de werkelijkheid, gebaseerd op een conceptuele voorstelling van de belangrijkst(e) (geachte) processen. Dit noemen we de structuur van het model. Elk proces wordt beschreven met
een procesvergelijking, met daarin variabelen en parameters. Deze vergelijkingen kunnen als differentievergelijkingen worden geschreven waardoor ze numeriek zijn op te lossen. Door temporele en
ruimtelijke differentiatie en specificatie van begin- en randvoorwaarden kan het verloop in tijd en
ruimte van de onderscheiden variabelen worden gesimuleerd. Door opdeling is deelsystemen en
koppeling tussen deelsystemen via slimme keuzen van interne randvoorwaarden kan de hydrologie
van een regio of van geheel Nederland worden gemodelleerd.
Bij de bouw van NHI is uitgegaan van bepaalde concepten en van een specifieke ruimtelijk en temporele differentiatie en zijn de parameterwaarden op een reproduceerbare manier vastgesteld. De
opgave is het model (systeem) te verbeteren door op een systematische manier veranderingen in
1
het model aan te brengen (hier na te noemen ingrepen ) en vervolgens te beoordelen of het model
er door verbeterd. In de volgende paragraaf wordt hier specifiek op ingegaan. Ingrepen in de wijze
van schematiseren en conceptualiseren van het model moeten daarbij worden onderscheiden van
ingrepen in het model waarbij de waarde van parameters wordt veranderd. Eerstgenoemde (conceptuele) ingrepen komen voort uit voortschrijdend inzicht en zijn daardoor in principe niet ter discussie. Ingrepen mbt parameterwaarden zijn te beschouwen als een vorm van gevoeligheidsanalyse en acceptatie van de ingreep is niet vanzelfsprekend. Omdat beide ingrepen aan de orde zijn zal
in het vervolg dit onderscheid worden gemaakt dmv de aanduiding: categorie 1 en categorie 2 ingrepen. Daarnaast is er nog een derde categorie: modeltechnische ingrepen zoals het ingestelde
afbreekcriterium en bugfixes.

5.2

Werkwijze beoordeling van voorgestelde ingrepen ter verbetering van NHI

Het beoordelen van tientallen ingrepen kan leiden tot een enorm aantal beslissingsstappen. De
meeste ingrepen hebben namelijk een interactie met de andere ingrepen. Bijvoorbeeld het aanbrengen van een weerstandslaag dicht onder maaiveld beinvloedt de ondiepe grondwaterstand net
zoals de peilen en bodemweerstanden (factor kwel x infiltratie weerstand) dat doen. Om het grote
aantal runs en beslisrondes te voorkomen is de projectgroep een praktische weg gegaan. In de
eerste ronde is een zo goed mogelijk uitgangsmodel samengesteld, de basis run. De effecten van
de ingrepen zijn vervolgens gepresenteerd als veranderingen ten opzichte van deze basis run. Afhankelijk van het type van de ingreep is het resultaat van de ingreep anders beoordeeld. Van categorie 1 ingrepen (conceptuele verbeteringen) is getoetst of de ingreep uitwerkt zoals verwacht, van
de categorie 2 ingrepen is getoetst op basis van verbetering ten opzichte van de metingen.
De ingrepen ter verbetering van NHI zijn gebaseerd op de nadere analyses van NHI 1+ uitgevoerd
1

Een ingreep is een verandering in structuur, parameterwaarden of randvoorwaarden van een model en moet worden on-

derscheiden van maatregel. Een maatregel is de technische uitwerking van een ingreep. Voorbeeld: verlagen van de drainageweerstand is een ingreep en het aanleggen van sloten de bijbehorende maatregel .
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door verschillende partijen zoals beschreven in paragraaf 2.2. Uit de analyse zijn ca 15 ingrepen
gedefinieerd die in hoofdstuk 3 zijn benoemd. Ingrepen worden onderscheiden in technische ingrepen (bug fixes, extern gegeven verdelingsparameters in DM) en inhoudelijke ingrepen die weer zijn
onderverdeeld in conceptuele ingrepen en ingrepen om de parametergevoeligheid te bepalen.
Elke inhoudelijke ingreep wordt apart doorgerekend over 2 aansluitende jaren nl. 2002 en 2003. Het
jaar 2002 is gebruikt om de juiste beginwaarden aan het begin van jaar 2003 te verkrijgen. De berekeningsresultaten van 2003 zijn gebruikt in de analyse. De resultaten worden geanalyseerd op
basis van vergelijking met metingen in grondwater en oppervlaktewater.
De verandering ten opzichte van de zogeheten basisrun vormt de basis voor de beoordeling. De
basisrun (run00) is gebaseerd op NHI v1+ waarin de technische ingrepen (bug fixes) en noodzakelijke verbeteringen zijn aangebracht (met name verdelingscoefficienten in het DM-deel).
Ingrepen die het modelconcept binnen NHI verbeteren worden geaccepteerd als de modelreactie bij
de ingreep past (dus niet noodzakelijkerwijs een verbetering richting metingen inhoudt). Ingrepen
met parameterwaarde verandering worden alleen geaccepteerd als de resultaten verbeteren.
In een tweede ronde is een nieuwe basisrun gedefinieerd waarbij de geaccepteerde ingrepen tegelijk zijn doorgevoerd. Dan wordt vervolgens onderzocht of de nog in discussie zijnde veranderingen
in parameterwaarden leiden tot een verbetering van het model. Deze ronde kan zich herhalen. Binnen de huidige werkfase is slechts een herhaal ronde uitgevoerd. Daarna zijn nog een beperkt aantal analyses op de modelresultaten uitgevoerd.
Uiteindelijk zijn 2 rondes binnen deze beslismethode uitgevoerd. In de derde ronde zijn twee (cat 1)
ingrepen ingebracht die parallel aan deze analyse zijn ontwikkeld.

5.3

Tranche (ronde) 1
In de 1e tranche is de basisrun gelijk aan NHI v1.1.2 met bug fixes. Vervolgens zijn alle cat 1 en cat
2 en cat 3 ingrepen afzonderlijk gerund. Tabel 4.1 koppelt de nummering van de runs aan de ingreep. Op basis van de resultaten (zie volgende hoofdstuk), maar ook op basis van expertise zijn
de cat 1 maatregelen en oplossen van de bugs (cat 3) als een verbetering aangemerkt . De runs
mbt de modelinstellingen gaven als resultaat dat meer iteraties en strakker zetten van het afbreekcriterium niet tot noemenswaardig andere resultaten leidt en deze wijzigingen zijn niet verder doorgevoerd.
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Tabel 5.1 Beschrijving runs 1e tranche

Beschrijving van basisrun en de ingrepen ten opzichte van de basisrun (run00) en motivatie
(blad1) en nieuwe basisruns en maatregelen (blad 2)
run omschrij- kenmerken
nr schrijving
00 basisrun = NHI versie 1.1.2 minus enkele bugs. Dat betekent ondermeer:
1) geen maaivelddrainage
2) freatische bergingscoefficient als functie van grondwaterstand en verticale flux, volgens
kennistabellen MetaSwap
3) 4 lagenmodel ondergrond
4) peilen in secundair en tertiair oppervlaktewaterstelsel ten opzichte van maaiveld (Tabel
STONE)
5) peilen NHI v1.1.2, betekent voor vrij afwaterend Nederland afgeleid op basis van AHN en
Top10 en ontwerpregels Cultuurtechnisch Vademecum
6) intreeweerstand, c0, uit STONE
7) verhouding Kv/Kh op basis anisotropiekaart Massop c.s.
8) lekweerstand bij subinfiltratie 3 maal lekweerstand bij drainage
9) hoofdwaterlopen alleen in contact met freatisch pakket
10) schematisatie structuur hoofdwaterlopen uit DM
11) Mozart routing uit

run
nr

ingreep

motivatie

cat (1 = struc- typering
tuur model; 2 =
parameter)
01

1

SOF ingeschakeld

02

2

Bergingscoefficient -20%

03

1

5-lagenmodel
ondergrond

04

1

Peilen secundair en teriair
gelijk aan primair
(Na analyse:
alleen waar

omschrijving

'Greppels' 15 cm diep en
weerstand 30 d

Bij stijging van grondwaterstand tot
vlak onder maaiveld beginnen lage
delen te fungeren als drainagemiddel
De freatische bergingscoef- Bij de modellering van de onverzadigde
ficient wordt gereduceerd zone wordt geen rekening gehouden
met 20%
met hysterese waardoor de bergingsmogelijkheden worden overschat en de
dynamiek van de grondwaterstand
wordt onderdrukt.
De ondergrond wordt in 5 Het 4-lagenmodel is in delen van Nelagen geschematiseerd
derland aantoonbaar systematisch
onjuist omdat bijv. niet aaneengesloten
weerstandbiedende lagen daardoor wel
aaneengesloten in model komen
De oppervlaktewaterpeilen Er is geen reden aan te nemen dat in
in het peilbeheerste deel
een peilbeheerst deel van Nederland
van Nederland van het
de oppervlaktewaterpeilen van de
secundaire en tertiaire
verschillende klassen waterlopen verwaterlopensysteem zijn
schillend zijn. De uitzondering is als er
gelijk genomen aan peilen onderbemaling is, maar deze informaprimair
tie is niet beschikbaar en dus bewust
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slootbodem
onder primair
peil en geen
regionale informatie beschikbaar)

05

1

Regionale peilinformatie

06

2

Intreeweerstand aangepast

07

2

Kv = 0,1 *Kh

08

2

Infiltratieweerstand 1,5 maal
drainageweerstand

09

1

Insnijding
hoofdwaterlopen

10

1

Schematisatie
DM aangepast

11

1

Weerstand in
beekdalen

genegeerd
Na analyse van deze ingreep is deze aangepast:
waar regionale peilinformatie (uit bv. MIPWA)
aanwezig was, is die voor
alle ategorieen overgenomen. Voor de overige gebieden wordt het primaire
peil gehanteerd, mits de
slootbodem van de lagere
categorieen onder dit peil
ligt.
Oppervlaktewaterpeilen in
vrij afwaterend deel van NL
zo veel mogelijk uit regionale modellen zoals
MIPWA
Bij de berekening van de
lekweerstand is voor de
intreeweerstand van waterlopen, c0, de tabel van
Wit gebruikt
Bij de berekening van de
lekweerstanden is bij
gronden waarvan aangenoemen is dat ze sterk
verticaal anisotroop zijn
Kv<Kh/10), voor de verticale doorlatendheid, Kv,
10% van de horizontale
doorlatendheid, Kh, genomen
Bij subinfiltratie (stroming
van water vanuit waterlopen naar het grondwatersysteem) is de lekweerstand 1,5 maal de lekweerstand bij drainage
Grote hoofdwaterlopen
worden in directe verbinding gebracht met 1e watervoerend pakket, mits
bekend is dat deze de deklaag doorsnijden
Aantal kleinere aanpassingen in schematisatie DM,
met name in Noord- en
Oost-Nederland
Invoeren van een hogere
weerstand c1 in beekdalen

In de analyse bleek de ingreep te veelomvattende effecten te hebben, doordat ook in gebieden waar sloten droogvallen het primaire peil werd genomen.
De ingreep is in het uiteindelijke model
daarom anders geimplementeerd (zie
hiernaast)

Spreekt voor zich. Regionale informatie
is beter dan uit landelijke bestanden

De intreeweerstanden in het basismodel zijn gebaseerd op STONE informatie

Hypothese: een lagere verhouding
tussen Kh en Kv dan 0,1 is minder realistisch.

In de basisrun is de infiltratieweerstand
3 maal de lekweerstand bij drainage.
Op grond van expertise maar ook op
grond van modelgedrag lijkt deze verhouding te hoog
Gelet op de dieptes van de hoofdwaterlopen en de diepte van de bovenkant
van de 1e watervoerende pakket staan
een aantal waterlopen fysiek in directe
verbinding met dit pakket. Dit bleek
ook uit regiopilots.
Voortschrijdende kennis uit regionale
studies en gegevensverzameling

In beekdalen is vrijwel altijd beekleem
of veen aanwezig met een significante
verticale weerstand. In de basisrun is
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5.4

12

1

Mozart routing
aan

13

1

koppeling
strakker

14

2

PCG-solver
strakker

deze extra weerstand niet meegenomen, omdat deze ofwel niet in REGIS is
opgenomen, ofwel omdat deze in de
opschaling ‘verdwijnt’
De verdeling van opperDe bug leidde tot uitvlakken van afvoevlaktewater via de Mozart- ren, ook als Modflow/Metaswap afmodule, is aangezet nadat voerdynamiek vertoont. Na bug fix is de
een bug hierin is opgelost routing aangezet. Routing zorgt voor
betere afvoeren per lsw, en daarmee
voor betere peildynamiek.
aantal iteraties koppeling
onderzoeken of het uitmaakt
MODFLOW-MetaSWAP van
10 naar 50 iteraties
Afbreekcriterium PCGonderzoeken of het uitmaakt
solver van 0,001 naar
0,00001

Tranche (ronde) 2
In een 2e tranche zijn alle verbeteringen in de concepten in een nieuwe basisrun doorgevoerd en
zijn de bugs gefixt (tabel 4.2). Voor deze nieuwe basisrun en is het effect van wijziging in parameterwaarden (cat 2) opnieuw onderzocht maar ook is de cat 1 maatregel "Peilen secundair en tertiair
gelijk aan primair" terug gezet naar peilen secundair en tertiair niet dieper dan bodem waterloop
(zoals ook in v1+). Dit is als een betere voorstelling van de werkelijkheid aangemerkt en in het vervolg gehandhaafd.

5.5

Tranche (ronde) 3
In een 3e tranche is het 7-lagenmodel van de ondergrond geïmplementeerd en ook is een nieuwe
versie van SIMGRO/metaSWAP genomen. De doorgevoerde cat 1 maatregelen uit de nieuw basisrun zijn ook overgenomen. Dit is de finale basisrun. Hiermee is de gevoeligheid voor verandering in
freatische bergingscoëfficiënt en infiltratiefactor onderzocht. Met als resultaat dat een reductie van
de bergingscoëfficiënt met 20% als een verbetering is aangemerkt en de infiltratiefactor op 3.0 is
beter beoordeeld dan een factor 1.5.
Beide veranderingen zijn derhalve opgenomen in de uiteindelijk op te leveren versie van NHI v2.0,
zoals gepresenteerd in hoofdstuk 7.
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Tabel 5.2 Beschrijving runs 2e en 3e tranche
run
nr

ingreep

motivatie

cat (1 =
typering
structuur m;
2 = par.)
2e tranche

omschrijving

15

1

nieuwe basisrun

Alle aanpassingen cat 1 doorgevoerd

16

2

BC -20%

idem run 15 maar nu freatische bergingsc. 20% gereduceerd

17

1

18

2

Peilen secundair en
tertiair aan maaiveld ‘gehangen’
waar geen regionaal model en
bodemhoogte
boven polderpeil
Kv = 0,1 *Kh

19

1

Peilen secundair en tertiair
opp.water in peilbeheerst
deel niet onder slootbodem.
Slootbodem tov maaiveld
volgens tabel STONE (Harry
Massop) Peilinformatie regionale modellen
Bij de berekening van de
lekweerstanden is bij gronden
waarvan aangenoemen is dat
ze sterk verticaal anisotroop
zijn Kv<Kh/10), voor de
verticale doorlatendheid, Kv,
10% van de horizontale doorlatendheid, Kh, genomen
InfiltratieweerBij subinfiltratie (stroming van
stand 1,5 maal
water vanuit waterlopen naar
drainageweerstand het grondwatersysteem) is de
lekweerstand 1,5 maal de
lekweerstand bij drainage

cat 1 maatregelen zijn echte verbeteringen. Staat niet ter discussie
Bij de modellering van de onverzadigde
zone wordt geen rekening gehouden
met hysterese waardoor de bergingsmogelijkheden worden overschat en de
dynamiek van de grondwaterstand
wordt onderdrukt.
Hypothese: betere benadering van de
werkelijkheid.

Hypothese: een lagere verhouding
tussen Kh en Kv dan 0,1 is minder realistisch.

In de basisrun is de infiltratieweerstand
3 maal de lekweerstand bij drainage.
Op grond van expertise maar ook op
grond van modelgedrag is deze verhouding als te hoog beoordeeld

3e tranche
22

Samengestelde
run

alle ingrepen cat. 1 en 7 lagen Alle ingrepen cat 1 zijn structurele
ondergrond en SIMGRO7
verbeteringen, 7 lagen ondergrond is

23

2

run 22 maar 20% reductie
freatische berging

24

2

run 22 maar infiltratiefactor
1.5

ook structurele verbetering, SIMGRO7
is verbeterde versie
Alle ingrepen cat 1 zijn structurele verbeteringen en reductie bergingscoëfficiënt (cat 2) opnieuw te onderzoeken
Factor opnieuw te onderzoeken
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6 Analyse en beoordeling van resultaten van ingrepen
6.1

De waterbalans van de onverzadigde zone
De enige ingreep die hierbij relevant is, is implementatie van SIMGRO7 in tranche 3.
De gevolgen van gebruik van SIMGRO7 op de berekende actuele verdamping is weergegeven in
onderstaande tabel.
Tabel 6.1 Vergelijking van de verdamping van verschillende gewassen, zoals berekend met de
basisrun ten opzichte van de run met SIMGRO7
Gewas
Verdamping in 2003
Verdamping in 2003
Verschil (mm)
basisrun (mm)
SIMGRO7 (mm)
Gras
516
524
8
Mais
479
455
-24
Aardappelen
491
472
-19
Loofbos
584
553
-31
Licht Naaldbos
539
587
48
Donker Naaldbos
622
689
67
Alle gewassen
492
486
-6
Opvallend is de aanzienlijke toename van de verdamping van licht en donker naaldhout.
Het ruimtelijk beeld van de verandering is weergegeven in onderstaande figuur.

Figuur 6.1 Verandering van de actuele verdamping (mm) in 2003 als gevolg van de introductie van
SIMGRO7
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Hierin komt duidelijk de afname van de verdamping van de akkerbouw en toename van de verdamping van bosgebieden naar voren. De door SIMGRO7 berekende beregening wijkt niet noemenswaardig af van de basisrun.

6.2

Waterverdeling: Aan- en afvoeren op hoofdsysteem verdeelpunten
Voor een aantal geselecteerde punten waarvan gegevens beschikbaar zijn (zie paragraaf 3.2), zijn
de berekende aan- en afvoeren vergeleken met de berekende. Hieronder wordt voor een beperkt
aantal runs en een beperkt aantal punten de vergelijking gemaakt. De volledige vergelijking is te
vinden in bijlage F.

Basisrun
Voor de Friese Boezem, Rijnland en de Paradijssluis in de Drentsche Hoofdvaart is de vergelijking
weergegeven in figuur 4.2, 4.3 en 4.4
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Figuur 6.2 Totale aanvoer (boven) en afvoer van Friesland, gemeten en berekend
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14
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Figuur 6.3 Aan- en afvoer door de Paradijssluis in de Drentsche Hoofdvaart, gemeten en berekend
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Figuur 6.4 Totale aanvoer (boven) en afvoer van Rijnland, gemeten en berekend
De conclusie voor de basisrun zijn:
 De afvoerdynamiek in het model is te laag. In de lagere gebieden (Friesland, Rijnland en polders) lijkt de totale hoeveelheid afvoer te laag, maar hierbij wordt de kanttekening gemaakt dat
de metingen (zoals in de Noordoostpolder) mogelijk een te hoge afvoer geven. Een andere oorzaak voor de te laag berekende afvoeren kan zijn dat doorspoeldebieten en, zoals in WestFriesland, aanvoer voor nachtvorstbestrijding kunnen ontbreken in het model.
 De berekende hoeveelheid aanvoer naar Friesland en Rijnland is redelijk, ook het verloop van
de aanvoer in de tijd is vrij goed. De exacte perioden en hoeveelheden van aanvoer zijn niet
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6.2.2

volledig gestuurd door beheersregels (jaarspecifiek beheer) en daarom moeilijk precies te berekenen.
Er wordt over het algemeen te weinig afvoer berekend, met name na de zomer blijft de afvoer
sterk achter bij metingen.
De afvoer van de Drentse Kanalen is daarentegen te hoog, dit scheelt een factor 7 bij de Paradijssluis en factor 1.4 bij de Rogatsluis met de metingen.
De berekende afvoer naar de Overijsselse Vecht is echter lager dan is gemeten, waardoor de
totale hoeveelheid berekende afvoer uit het gebied een factor 1.5 hoger is dan de metingen.
Meer nog dan de hoeveelheid afvoer, is de verdeling van de afvoer in het gebied dus niet goed.
De aanvoer naar de Drentse kanalen is vrij veel te laag, dit is logisch gezien de hoge afvoer.
Alleen de hoeveelheid aanvoer bij de Ericasluis is goed.

Enkelvoudige runs
Van de enkelvoudige runs zijn de voornaamste bevindingen in onderstaande tabel gegeven. In
algemene zin is te zeggen dat de enkelvoudige runs slechts een beperkte invloed hadden op de
door het NHI berekende af- en aanvoeren. De beoordeling gaat hierdoor over tamelijk kleine effecten. De ingrepen zijn dan ook in samenhang met de veranderingen in de andere hydrologische
deelsystemen definitief beoordeeld. Daarnaast zijn conceptuele verbeteringen (categorie 1 ingrepen) sowieso doorgevoerd.
Tabel 6.2 Overzicht van geëvalueerde runs, beoordeling en argumentatie
Model
v1.1.3
run_01

Aanpassingen

Positief?

Argumentatie

SOF aangeschakeld

ja/nee

run_02

Bergingscoëfficiënt freatisch -20%

ja

Positief voor dynamiek maar negatief voor totale hoeveelheid afvoer
Meer dynamiek en hogere pieken

run_03

5 lagen ondergrond Noord Nederland

-

run_04

Opp. waterpeilen laag Nederland aangepast

ja/nee

run_05

Opp. waterpeilen in vrij afwaterend aangepast

ja

run_06

-

run_07

Lekweerstanden aangepast (tabel Van der
Gaast)
Lekweerstanden aangepast (kv = 0.1*kh)

ja

Afvoer Drentse kanalen marginaal
hoger
Afvoeren zijn beter maar doorvoeren zijn minder goed
Af – en aanvoer Drentse kanalen
iets beter
Afvoer Drentse kanalen marginaal
hoger
Afvoeren en aanvoeren beter

run_08

Infiltratiefactor op 1.5

ja

Afvoeren en aanvoeren beter

run_09

Insnijding hoofdwaterlopen in WVP

-

Marginaal effect

run_10

Schematisatie DM aangepast

ja

Doorspoeldebieten beter

run_11

Weerstand c1 in lage delen pleistoceen Nederland hoger
Mozart routing aan

-

Marginaal effect

nee

Minder aanvoer Drentse kanalen
en lager piekenniveau doorvoeren

run_12
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6.3
6.3.1

Waterstanden van het ondiepe grondwater
Basisrun
Allereerst is de nulsituatie geanalyseerd. Van de basisrun zijn in onderstaande figuur de residuen
van berekend minus gemeten LG3 en HG3 gegeven.

Figuur 6.5 Verschil berekend minus gemeten HG3 en LG3
Op de LG3-kaart valt het volgende op:
 in Drenthe zijn de grondwaterstanden overwegend te nat en soms veel te nat gesimuleerd;
 duingebieden zijn veel te droog gesimuleerd;
 rode clusters, waarschijnlijk rond winningen (bijv. bij Brabantse wal).
Op de HG3-residuenkaart valt het volgende op:
 de grondwaterstanden in het duingebied zijn overwegend veel te droog gesimuleerd;
 in het veengebied is het model overwegend wat natter;
 in het zandgebied zijn clusters van meetpunten te zien die overwegend te droog zijn gesimuleerd
 het IJsseldal is overwegend te nat gesimuleerd.
In onderstaande tabel waarin het 50%-percentiel (mediaan) is gegeven van resp. de HG3, LG3 en
de grondwaterdynamiek van basisrun.
Tabel 6.3 Mediaan van verschillen tussen gemeten en berekende HG 3, HG3 en grondwaterstandsdynamiek
Gebied
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Grondw.standen
Aantal
waarn.p.

LG3(cm)

HG3 (cm)

Grondwaterdyn.

nr

Benaming

LG3 minus HG3
(cm); = model is te
veel dynamiek

0
1
2
3
5
6

DRM
DUI
FLV
BLZ
NVG
NZK

41
235
109
860
206
207

-0,30
2,06
0,12
0,01
0,07
0,04

-0,30
2,43
-0,17
0,21
-0,01
0,03

-0,15
0,36
-0.21
0,30
-0,07
0,11

7
8
9
10
11
13
14
15

DPL
RIV
MNZ
VKL
VWG
WZK
ZL
OZG

1150
419
554
132
179
126
62
987

-0,12
0,11
0,09
-0,03
0,44
0,21
-0,09
-0,10

0,08
-0,20
0,13
0,22
-0,11
-0,03
-0,01
0,03

0,22
-0,28
0.06
0,19
-0,49
-0,26
-0.04
0,15

Opvallend zijn de soms grote afwijkingen. Een gemiddelde afwijking van meer dan 20 cm is aanzienlijk. De duingebieden scoren opvallend slecht. Op deze gebieden is de bouw van NHI dan ook
geheel niet gericht geweest.
De basisrun is eveneens geanalyseerd door de histogrammen per gebied te beoordelen.
Over het algemeen vertonen de histogrammen de gewenste klokvorm maar de spreiding is erg
groot en valt het midden van de verdeling veelal niet in de klassen rond nul. Dit duidt op redelijk
gebrekkige simulatie van de werkelijkheid.
Voor een uitgebreide analyse zie bijlage G.

6.3.2

Runs 1e en 2e tranche
Van de runs uit de 1e tranche zijn landsdekkende beelden beschikbaar van de verandering in LG3
en HG3 tov de basisrun. Als voorbeeld worden de resultaten van run01 (maaiveldgreppels) in onderstaande figuur weergegeven.
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Figuur 6.6 Effecten van run01 (SOF aan) op LG3 (links) en HG3 in 2003.
Opvallend is de het aanzienlijk effect op de HG3-waarden.
Vervolgens zijn de histogrammen van de runs 01 t/m 08 visueel beoordeeld en geclassificeerd als
neutraal of een verbetering of een verslechtering tov de basisrun (5 klassen). De belangrijkste bevindingen zijn:
 De sof inschakelen is overwegend positief en vooral een verbetering in de dynamiek van kleigronden
 Verkleining van de bergingscoëfficiënt is neutraal tot negatief
 5-lagenmodel is veelal positief
 Peilen secundair en tertiair gelijk is meer negatief dan positief
 Peilen op basis regionale modellen is positief
 Lekweerstanden aanpassen op basis tabel van der Gaast is vaker negatief dan positief
 Lekweerstanden met Kv = 0.1Kh pakt vooral goed uit in veengebieden. In kleigebieden meer
negatief dan positief
 Infiltratiefactor op 1.5 is meer positief dan negatief beoordeeld.
Van de meeste runs zijn de genoemde statistische kenmerken bepaald.
Opvallend is wel dat geen van de ingrepen resulteert in een zodanige verbetering dat in de basisrun
slecht gesimuleerde gebieden er sterk van ‘opknappen’. Zie tabel 6.4
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Tabel 6.4. Vergelijking van de runs 22-23-24 (voor beschrijving zie tabel 2). Per gebied is de mediaan van de verschillen met de gemeten waarden gegeven. In de laatste kolommen staan de verschillen aangegeven tov run 22. De kleur geeft aan of de verandering positief dan wel negatief is.

De volgende conclusies zijn hieruit te trekken:




de nieuwe basisrun (run22) wordt de LG3 overwegend te nat gesimuleerd en de HG3 overwegend te droog waardoor te weinig dynamiek;
verlaging van de freatische bergingscoëfficiënt met 20% (run 23) is als een verbetering aangemerkt en zijn in de finale run overgenomen;
verlaging van de infiltratiefactor naar 1.5 is niet als een verbetering aangemerkt )ook op grond
van de afvoeranalyse) en is niet overgenomen in de finale run.
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6.3.3

Tranche 3
Het effect van de implementatie van SIMGRO7 op de LG3 en HG3 in 2003 is weergegeven in onderstaande figuur.

Figuur 6.7 Effect van implementatie SIMGRO7 op 2 grondwaterstandskarakteristieken in 2003
De verlaging van de grondwaterstand op de stuwwallen is verklaarbaar door de hogere verdamping
van naaldbossen. De verlaging van de LG3 in het noordelijk kleigebied is opvallend groot. Hoewel
de verbeteringen in SIMGRO onweerlegbaar zijn, is de analyse van de effecten in NHI op het moment van afronding van fase 2.0 te beperkt om een gedegen verklaring voor de verschilen te kunne
geven.
De effecten van het 7-lagenmodel op de grondwaterstand is weergegeven in onderstaande figuur.

Figuur 6.8 Effect van implementatie 7-lagenmodel op de gesimuleerde grondwaterstanden
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Het 7 lagen model is vooral gebouwd om het “dichtgesmeerd zijn” van scheidende lagen in het 4
lagen model op te heffen. In het 7-lagen model is de interactie tussen het freatisch pakket en de
onderliggende pakketten significant anders (sterker) in een groot deel van Nederland. In de freatische grondwaterstand is het verschil met name zichtbaar in gebieden zonder deklaag (de zandgronden). De effecten van grote onttrekkingen zijn significant verbeterd. Door de andere indeling
van lagen en de vernieuwingen in REGIS 2.1 ten opzichte van REIGS 2.0 zijn ook de laaggrenzen
effectief anders. Dit laatste verklaart een belangrijk deel van de verschillen in de grondwatestand in
Noord-Brabant.
De veranderingen zijn plausibel voorzover dat beoordeeld kan worden binnen de afronding van fase
2.0. In diverse gebieden is nadere analyse noodzakelijk. Verwacht wordt dat met bestaande modelkennis en optimalisatie van ondergrond parameters nog significante verbeteringen kunnen worden
bereikt.

Achtergronddocument NHI v2.0 april 2010

7 Eindresultaten NHI versie 2.0
7.1

De waterbalans: kwel en infiltratie vlak onder maaiveld
In onderstaande figuur is de berekende kwel in 2003 van de opgeleverde versie vergeleken met de
langjarig berekende kwel uit STONE 2.3. Daarbij moet worden bedacht dat de STONE-kwelkaart
betrekking heeft op een andere periode en het STONE-beeld wordt sterk bepaald door de plotbenadering.

Figuur 7.1 Kwel (in mm/dag) uit STONE2.3 (links) vergeleken met NHI 2.0 (rechts)
De vergelijking geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen:
 De ruimtelijk expliciete benadering in NHI leidt tot een gedetailleerder beeld van het kwelpatroon, waarin de verschillende hydrologische eenheden in Nederland duidelijker naar voren komen dan dit in STONE het geval was;
 In Brabant en Drenthe komen de beken duidelijk naar voren, ook de kwelzone langs de Hondsrug, in de Achterhoek (Berkel/Twenthekanaal) is dit minder zichtbaar;
 Waterlopen steken in Oostelijk Flevoland duidelijk door de deklaag. Dit is een duidelijke verbetering tov STONE;
 Op de Veluwe zijn de wegzijgingswaarden relatief hoog, meer dan 1 mm/d, maar minder hoog
dan in STONE2.3
 Krimpenerwaard: kwel aan de zuidkant en wegzijging aan de noordkant en ook qua grootte van
de kwel/wegzijging plausibel;
 In de Biesbosch vallen enkele sterke wegzijgingsgebieden op, waarschijnlijk zijn dit de drinkwaterreservoir van Rotterdam;
 De Alblasserwaard heeft in vergelijking met de bekende Zuid-Holland studie ((Werkgroep ZuidHolland, 1987) te veel wegzijging.
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Concluderend: de resultaten zijn over het algemeen plausibel en duidelijke verbetering vergeleken
met STONE 2.3.

Water inlaat, aan- en afvoer op meetpunten in Nederland
In onderstaande figuren zijnde met de opgeleverde versie berekende aan- en/of afvoeren van dezelfde 3 punten vergeleken met de metingen.
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Waterverdeling: aan- en afvoer van oppervlaktewater op hoofdknooppunten
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Figuur 7.2 Gemeten en gemodelleerde aanvoer (boven) en afvoer (onder) Friesland in 2003
De aanvoerbehoefte van Friesland is in versie 2.0 licht verhoogd ten opzichte van de basisrun. De
dynamiek van de aanvoerbehoefte sluit evenwel beter aan bij de metingen. De aanvoerbehoefte
komt wat later op gang, valt weg zo rond mei, en komt daarna echt op gang, met nog een dip in
juni. Dit patroon komt goed overeen met de metingen. De piekaanvoerbehoefte wordt echter nog
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3

met zo’n 10 m /s overschat, en ook in de periode augustus – september berekent het NHI te veel
wateraanvoerbehoefte.
De afvoer van Friesland wordt in het NHI goed berekend. Het patroon in het afvoerverloop komt
goed overeen, de piekafvoeren in het begin en eind van het jaar worden goed gerepresenteerd, net
als het basisverloop gedurende de zomer. Alleen de kortdurende pieken worden niet allemaal goed
benaderd.
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Figuur 7.3 Berekende aan- en afvoeren Rogatsluis in 2003
De afvoer en aanvoerbehoefte van Drenthe is in versie 2.0 flink verbeterd ten opzichte van de basisrun. De afvoer is afgenomen en is beter in lijn met de metingen. Het patroon in de afvoer wordt
aardig gerepresenteerd. De aanvoerbehoefte is toegenomen. De afvoer is evenwel nog te hoog in
dit gebied, en de aanvoerbehoefte blijft sterk achter bij de metingen. Dit gebied moet in samenspraak met regionale waterbeheerders nader worden geanalyseerd.
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Figuur 7.4 Gemeten en berekende aanvoer voor Rijnland in 2003
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De aanvoerbehoefte van Rijnland wordt door NHI versie 2.0 redelijk goed berekend. Het patroon in
de wateraanvoer wordt goed gepresenteerd, met uitzondering van de scherpe piek eind juli, en de
daaropvolgende periode. Deze is in het NHI wat geleidelijker, na augustus blijft de watervraag achter bij de metingen. In deze periode is er in Rijnland speciaal beheer gevoerd, met uiteindelijk de
inzet van de Tolhuissluisroute. Deze route wordt in het NHI niet gemodelleerd, omdat het hier geen
standaard beheer betreft.
Voor een uitgebreide rapportage wordt verwezen naar bijlage H.

7.2.2

De watervraag van het IJsselmeer gedurende droogte
Belangrijk is de vergelijking van de resultaten voor de de decade met maximum vraag. Voor vrijwel
alle waterschappen in het voorzieningsgebied van het IJsselmeer is dit decade 19 van 1976. In de
volgende tabel zijn de resultaten van de PAWN referentie (de Haas et al. 2007, geupdate in 2009)
NHI versie 1.1.2 (juli 2009) en NHI versie 1.1.4 (maart 2010) weergegeven.
3

Tabel 7.1 Vergelijking van totale maximum watervraag (referentie vs. NHI; alle data in m /s)

De conclusie is dat NHI versie 2.0 een maximum watervraag berekent die duidelijk beter in lijn is
met de door PAWN berekende watervraag dan dit gold voor NHI versie 1.1.2. Wanneer wordt ingezoomd op individuele waterschappen kunnen wel significante verschillen optreden.
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7.3

7.3.1

Grondwaterstanden

Landelijke residuenkaart
De verschillen tussen gemeten en gesimuleerde HG3 en LG3 is weergegeven in onderstaande figuur

Figuur Figuur 7.6 Verschil berekend minus gemeten HG3 en LG3
Voor de LG3-kaart zijn de volgende conclusies te trekken:
 de duinen zijn veel te droog gesimuleerd;
 de Veluwe is overwegend te droog gesimuleerd
 positieve en negatieve afwijkingen hebben de neiging geclusterd voor te komen;

De volgende conclusies zijn te trekken ten aanzien van de HG 3-kaart:
 de duinen zijn veel te droog gesimuleerd;
 positieve en negatieve afwijkingen hebben de neiging geclusterd voor te komen;
 Oost-Gelderland en Overijssel zijn overwegend te hoog (te nat) gesimuleerd;
 De Veluwe is overwegend te droog gesimuleerd.
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7.3.2

Statistieken LG3, HG3 en grondwaterstandsdynamiek voor heel Nederland
De resultaten van de opgeleverde versie 2.1 zijn te vergelijken met de basisrun (run00). In onderstaande is dit gedaan voor de mediaan van de LG3, van de HG3 en van de dynamiek. Daarbij zijn de
resultaten van het duingebied weggelaten omdat die notoir fout zijn.

LG3

HG3

Dynamiek

Figuur 7.5 Vergelijking van de mediaan van verschillen tussen gemeten en gesimuleerde HG3, LG3
en dynamiek van finale run en de basisrun voor 13 gebieden (negatief is model te nat resp. model
te veel dynamiek)
Opvallend is dat er geen duidelijk verbetering is te zien in de gesimuleerde LG3 en HG3. Opvallende
uitschieters (meer dan 30 cm verschil met de metingen) in de finale run zijn de LG3 van gebied 9
(midden Nederlands zandgebied) , de HG3 van gebieden 2 (Flevoland) en wederom de HG3 van
gebied 9. De dynamiek is wel verbeterd: de echte uitschieters in de basisrun zijn niet meer aanwezig doordat tegengestelde afwijkingen in LG3 en HG3 mindervaak voorkomen dan in de basisrun.
Het overall beeld is dat in de opgeleverde versie de HG3 wat te droog is en daardoor de dynamiek
wat te gering.
Deze constatering wordt ondersteund met de histogrammen. Van elk deelgebied zijn die beschikbaar (zie bijlageG) en voor heel Nederland worden gegeven in onderstaande figuur.
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Figuur 7.6 Histogrammen van verschil tussen gemeten en gesimuleerde LG3, HG3 en dynamiek in
2003
De oorzaak waarom er weinig is verbeterd is dat veel ruis ontstaat doordat puntwaarnemingen worden vergeleken met gesimuleerde gridwaarden die alleen kan worden verminderd als met kleinere
gridafmetingen wordt gerekend. Maar uit figuur 21 is wel te zien dat er de mediaan bij vooral de
dynamiek niet bij nul ligt. Ook de opgeleverde versie heeft structureel te weinig dynamiek.
Voor meer informatie zie bijlage G.
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7.3.3

Grondwaterstandsverlopen in Noord-Nederland
Voor een aantal peilbuizen in Noord-Nederland is een vergelijking gemaakt tussen berekende en
gemeten grondwaterstandsverlopen in 2003 en met de resultaten van MIPWA (Snepvangers et al,
2006). Zie rapportage HKV, 2010. In onderstaande figuur wordt een kleine selectie van de resultaten uit het HKV rapport weergegeven.

Figuur 7.7 Peilbuizen gebruikt inde HKV studie voor analyse grondwaterstanden.

Figuur 7.8 Selectie van resultaten uit de HKV studie in de 4 daarin onderscheiden deelgebieden.

De dynamiek in de grondwaterstand (variatie tussen hoogste en laagste stand) lijkt in de meeste
gebieden achter te blijven bij de metingen, maar het komt ook voor dat de berekende dynamiek
goed in lijn is met de gemeten waarde. Hiervoor kunnen vele oorzaken zijn, waarvan de representa-
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tiviteit van een punt waarneming voor een 250 meter cel een voor de hand liggende is. Om dezelfde
reden (de verschillen in plaats van berekening en meting) kan gemeten waterstand kan in absolute
zin afwijken zonder dat het fout hoeft te zijn.
Het eerder geconstateerde achterblijven van de reactie van het grondwater in het model ten opzichte van de meting in de voorgaande versie van NHI is sterk verminderd (zie bijvoorbeeld figuur 7.8
links boven); NHI versie 2.0 geeft over het algemeen op de juiste momenten de veranderingen in de
dynamiek in de grondwaterstand.
In de kleigebieden blijkt NHI 2.0 niet erg goed te presteren. Het vinden van de oorzaak daarvan kon
niet binnen de afronding van deze fase worden afgerond.
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8 Conclusies, toepasbaarheid en aanbevelingen
8.1

Conclusies
Met het benoemen van de hier opgeleverde versie van NHI tot versie 2.0 geeft de projectgroep aan
dat het modelinstrument een belangrijke stap voorwaarts heeft gemaakt. De projectgroep heeft
vertrouwen in de berekeningen binnen het modelinstrumentarium. De modelconcepten zijn robuust
en logisch gebleken. De gebruikte basisdata is zorgvuldig en op landelijke schaal gelijkwaardig
bewerkt tot modeldata. De projectgroep heeft gepast en met veel waardering gebruik gemaakt van
de input die vanuit regionale partijen is gegeven over verbeteringen en aanpassingen.
De belangrijkste verbeteringen in NHI 2.0 zijn:
- Verbeterde (geen vertraagde reacties meer in) dynamiek in oppervlaktewater aan- en afvoer.
- Verbeteringen in oppervlaktewaterverdeling
- Verbeteringen in de parameters in het topsysteem, waaronder peilbeheer, ondiepe leemlagen
- Verbetering van de diepe ondergrond in een systeem met 7 watervoerende pakketten gebaseerd
op de nieuwste versie van REGIS II.1.
De projectgroep trekt uit de analyses de conclusie dat de beoordeling op landelijke schaal van ondiepe grondwaterstanden moeilijk is door de hoge mate van ruis door het verschil in de betekenis
tussen waarneming en berekende waarde. De dynamiek van de berekende grondwaterstanden is
op veel plaatsen vergelijkbaar met die in de metingen, maar soms ook significant afwijkend. Op een
beperkt aantal plaatsen is een nadere analyse uitgevoerd en zijn verklaringen gevonden meestal
komend door de specifieke plaats van de waarnemingen ten opzichte van wat de bijbehorende 250
meter cel binnen NHI representeert. Voor het diepe grondwater heeft de foutenanalyse geleid tot
herziening van de ondergrondindeling. De analyse van de berekende stijghoogtes is nog niet uitgevoerd.
De fluxen in het oppervlaktewater geven een goede dynamiek te zien voor het overgrote deel van
de meetpunten. Op diverse punten ziet de waterverdeling er significant anders uit dan NHI 2.0 berekent. Hiervoor is aanvullende informatie van de regionale waterbeheerder nodig.
De projectgroep is van mening dat op landelijk niveau verdere verbeteringen beperkt zijn tot enkele
specifieke onderwerpen (bijvoorbeeld grondwaterdynamiek in kleigebieden, wateraanvoer in de
zandgebieden en optimalisatie van met name ondergrondparameters). De volgende grote verbeteringen zullen vooral gebaseerd gaan worden op regionale kennis en informatie. De eerste stappen
daartoe zijn reeds in gang gezet.

8.2

Toepasbaarheid
De projectgroep is van mening dat het NHI 2.0 geschikt is voor gebruik op landelijke schaal voor
ondersteuning van analyses voor toekomstverkenningen. Dit betekent dat voor gebruik in het lange
termijn beleidsproces de berekeningsresultaten in de vorm van verschillen in oppervlaktewaterfluxen en -waterstanden voldoende representatief zijn voor de effecten van ingrepen. In de voorliggende analyses lag de focus met name op parameters die van belang zijn bij studies naar droogte
en waterverdeling. Voor deze onderwerpen is onze mening dan ook het beste onderbouwd. Om de
toepasbaarheid voor andere vragen vast te stellen zijn extra analyses nodig. De simulatie van de
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grondwaterstanden (GXG’s) is in veel gebieden niet goed genoeg om directe effecten aan te verbinden.
De projectgroep baseert deze uitspraak op de onderbouwing van de parameterisatie van NHI 2.0
en op de uitkomsten van de berekeningen tijdens de analyse van foutoorzaken (Hoofdstuk 4,5 en
6). NHI reageert daarin plausibel op de wijzigingen in de parameters. Ook is de dynamiek in de
waterstanden en fluxen over het algemeen goed. Dit is een goede indicatie voor dat de de complexe berekeningen goed worden uitgevoerd. De reactie van NHI op modelstress is dus plausibel
voor aan- en afvoeren en waterstanden en daarmee de berekening van effecten van ingrepen. Voor
de grondwaterstanden en diepe stijghoogtes kan deze conclusie niet getrokken worden, onder andere omdat een toetsing aan een langjarige reeks niet heeft plaats gevonden. In absolute zin zijn de
berekende waterstanden en fluxen van NHI nog niet in alle gebieden geschikt om beleids- en beheersbeslissingen op te nemen.
Bij dit alles geldt dat het NHI ‘met verstand’ moet worden toegepast. In deze rapportage worden
een aantal zwakke plekken benoemd, waarmee in analyses rekening moet worden gehouden.

8.3

8.3.1

Aanbevelingen

Ondergrond model
Het ondergrond model van NHI is herzien. De analyse van de resultaten moet nog worden uitgevoerd, waarna de eerste verbeteringen kunne worden ingebracht op basis van de kennis binnen het
projectteam en REGIS.
De positieve impact van de regionale workshops over het ondergrondmodel moet worden gecontinueerd door in 2010 soortgelijke workshops te houden, waarin kennis vanuit heel Nederland wordt
samengebracht.
De updates van het NHI ondergrondmodel zal moeten worden afgestemd met de ontwikkelingen
binnen de nieuw te bouwen Modeldatabank, zoals die in eerste instantie voor het gebied rond het
IJsselmeer zal worden ontwikkeld. Met hulp van de Modeladatabank kunnen bestaande modellen
en NHI worden vergeleken en zal binnen deelgebieden tot een consensus modeldataset worden
gekomen, waar NHI bij update gebruik van zal maken.
De randvoorwaarden voor de grensgebieden met Duitsland en Belgie dienen te worden herzien.
Voor de grens met Belgie is reeds een modelschematisatie aangeleverd, waarvoor gezorgd moet
worden dat de laagindeling bij het nieuwe NHI ondergrond model aansluit.
Het zoutmodel voor de ondergrond is nog niet herzien met de nieuwe parameters en ondergrond
van NHI 2.0. Om in de toekomst te zorgen dat het zoutmodel op dezelfde data is gebaseerd als het
zoetmodel is integratie van de rekentechnieken nodig.

8.3.2

Topsysteem
Plausibiliteitsanalyse
De simulatieresultaten van een klimaatreeks voor grondwaterstanden en waterbalansen moeten
worden vergeleken met gemeten grondwaterstanden en gt-kaarten en gemeten waterbalansen,
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ongeveer zoals is gebeurd voor de plausibiliteitstoets van de hydrologie voor STONE 2.3 (Van Bakel e.a., 2008)

Analyse per regio
De statistieken van de grondwaterstanden indiceren dat er voor een aantal regio’s iets aan de hand
is. Op de kleigronden en met name in het rivierengebied en de Flevopolders blijken de berekende
grondwaterstanden en dynamiek significant afwijkend te zijn van de gemeten waarden In het Brabants-Limburgs zandgebied zijn de gesimuleerde lage grondwaterstanden duidelijk te laag. Nader
onderzoek is nodig naar de algemene oorzaak hiervan, die kan liggen in parameterwaarden en
modelconcepten (toekenning van juiste fysische waarden behorend bij de schematisatie).

Regionale informatie
Inbreng van regionale informatie: Voor diverse regionale modellen is een bijzondere inspanning
verricht voor het verkrijgen van de juiste parameterwaarden voor het topsysteem. De kennis en
informatie hierover zal binnen NHI een duidelijke toegevoegde waarde hebben. Omdat het modelconcept binnen NHI verschilt van de meeste modellen, zijn de parameterwaarden in het model niet
altijd 1 op 1 over te nemen. De onderliggende parameterwaarden die de fysische eigenschappen
van het topsysteem weergeven (doorlatendheden, breedte, peil, etc. ) kunnen direct worden opgenomen. Andere parameterwaarden, bijvoorbeeld die verschaald en geoptimaliseerd zijn, zullen op
gepaste wijze worden meegenomen.

Inbreng van regionale informatie: Voor diverse regionale modellen is een bijzondere inspanning
verricht voor het verkrijgen van de juiste parameterwaarden voor het topsysteem. De kennis en
informatie hierover zal binnen NHI een duidelijke toegevoegde waarde hebben. Omdat het modelconcept binnen NHI verschilt van de meeste modellen, zijn de parameterwaarden in het model niet
altijd 1 op 1 over te nemen. De onderliggende parameterwaarden die de fysische eigenschappen
van het topsysteem weergeven (doorlatendheden, breedte, peil, etc. ) kunnen direct worden opgenomen. Andere parameterwaarden, bijvoorbeeld die verschaald en geoptimaliseerd zijn, zullen op
gepaste wijze worden meegenomen.

De kennis die in de loop van de jaren is verzameld rond het opschalen en in modelrandvoorwaarde
vertalen van de oppervlaktewater-grondwaterinteractie heeft geleid tot het concept in NHI. Voor het
kunnen vergelijken van modellen dient deze kennis met de regionale modelleurs te worden uitgewisseld. De verschillen en overeenkomsten op de modelresultaten zullen daarbij op tafel moeten
komen. De conclusies daaruit worden verwerkt in de toekomstige modelleringen.

8.3.3

Onverzadigde zone
Bodem
In NHI v2 zijn enkele belangrijke stappen gezet bij het in model brengen van de ondiepe bodem Zo
zijn bosgronden ‘opgewaardeerd’ (minder arm gemaakt) en is het aantal lagen waarmee wordt gerekend in de onverzaqdigde zone uitgebreid tbv de modellering van dikke onverzadigde zones.
In NHI v2 is de overstap naar een meer gedetailleerde bodemfysische schematisatie niet gemaakt.
Op basis van de bodemkaart 1:50000 is het mogelijk om het aantal unieke bodemfysische eenhe-
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den uit te breiden van 21 naar 315. Dit zou echter een zeer groot beslag leggen op te gebruiken
computergeheugen. Aanbevolen wordt te onderzoeken of de voordelen van meer eenheden opwegen tegen de nadelen, waarbij een tussenoplossing: schematiseren conform HELP in 72 eenheden
een goed alternatief kan zijn.
Overigens moet niet worden vergeten dat de genoemde verfijning nog altijd gebaseerd is op de
beperkte set aan Staringreeksbouwstenen. Een verfijning van de bodemfysische kaart zou in de
pas moeten lopen met de uitbreiding of regionale verfijning van de Staringreeks.
De traditionele bodemkaart geeft een beeld van de bovenste 1.2 meter van het aardoppervlak. We
nemen nu aan dat de bodemkaart naar beneden toe kan worden doorgetrokken. REGIS geeft informatie over de diepere ondergrond. De aansluiting tussen de bodemkaart en REGIS is onderwerp
van het meerjarenproject GEOTOP. Resultaten worden over enkele jaren verwacht. Het is de moeite waard om te onderzoeken of het op korte termijn mogelijk is het gat tussen REGIS en de bodemkaart op verantwoorde wijze te dichten.

Gewas
De parametrisatie van de NHI gewassen is herzien en in lijn gebracht met de aanwezige kennis bij
Alterra en de literatuur. Bij de afleiding van de parameters van de landbouwgewassen is gebruik
gemaakt van resultaten van het gewasgroeimodel WOFOST. De bosparameters zijn afgeleid uit
gemeten verdampingen.
In v2 zit niet de mogelijkheid om de gewasgroei af te laten hangen van de hydrologische en meteorologische condities. Aanbevolen wordt om hiervan de mogelijkheden te onderzoeken.
Op basis van satellietbeelden kan met het model SEBAL de verdamping worden berekend. De zo
verkregen verdampingsbeelden kunnen in combinatie met echte verdampingsmetingen worden
gebruikt om de parametrisatie van deverdamping in het NHI te ijken.

8.3.4

Oppervlaktewaterverdeling
NHI 2.0 gebruikt de modellen MOZART en DM voor het oppervlaktewatersysteem. De resultaten
qua wateraanvoer en -afvoer van NHI versie 2.0 zijn redelijk goed in de zin dat de dynamiek er
goed in zit (veel beter dan in NHI 1.1.2 van mei 2009) en dat de aan- en afvoer qua orde grootte
goed is. Wel zijn een aantal duidelijke verbeterpunten gevonden. Voor Drente is geconstateerd dat
de berekende oppervlaktewateraanvoer achterblijft bij de metingen. Samen met de regionale waterbeheerders wordt gepoogd de resultaten te verbeteren, kijkend naar zowel ondergrond als oppervlaktewaterschematisatie.
Verder blijkt de doorspoeling van districten soms een moeilijk punt. In MOZART is dit een invoergegeven, meestal alleen voor de zomer opgegeven, maar in de praktijk lijkt er soms langer water te
worden ingelaten (bv. NoordOostPolder) ofwel de watervraag voor doorspoeling verschillend te zijn,
mogelijk afhankelijk van de actuele zoutconcentraties in het lokale oppervlaktewater (bv. enkele
districten in Noord-Holland). Aanbevolen wordt de zoutmodellering in NHI nader te valideren en
informatie van regionale beheerders hierbij te betrekken.
Verder wordt momenteel gewerkt aan de overgang van DM naar SOBEK, zodat het hoofdoppervlaktewatersysteem met meer detail kan worden doorgerekend. Aanbevolen wordt dit traject voort
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te zetten, en na het gereed komen hiervan de koppeling met de het regionale oppervlaktewatersysteem (MOZART districten) te verfijnen.
De schematisatie (en uiteindelijk ook de modellering zelf) van het oppervlaktewater in het detailsysteem (MOZART) zal meer moeten aansluiten bij de gegevens beschikbaar bij de regionale waterbeheerders. Zeker voor vrij afwaterend Nederland is nu slechts beperkt informatie van regionale
waterbeheerders toegepast in de schematisatie van het oppervlaktewater. Naast de peilinformatie
en kennis over wateraanvoermogelijkheden zoals in het huidige model, dient ook informatie over
afwateringsgebieden en af- en aanvoerrelaties te worden verwerkt in het NHI.
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Lijst van bijlagen
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.

Regio ondergrondbijeenkomsten
Drentse Aa
Polder Mijdrecht
Koppeling modflow-metaswap
Vervalt
Beschrijving gevoeligheidsruns
Grondwaterstandseffecten gevoeligheidsruns
Oppervlaktewatereffecten gevoeligheidsruns
Selectie representatieve grondwatermeetpunten
Calibratiekeuzes, Plausibiliteit modelversie 2.0
Aanpassingen Simgro7
Algemene modelaanpassingen

:
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