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Publicatie

Samenvatting
Deze rapportage beschrijft de totstandkoming van de geactualiseerde Toolbox Nederlands
Hydrologisch Instrumentarium (NHI) zoet-zout en de realisatie van het Landelijk Hydrologisch
Model (LHM) zoet-zout. De Toolbox NHI zoet-zout bestaat uit geactualiseerde datasets, nodig om
een zoet-zout grondwatermodel te realiseren, tools om transparant een zoet-zout
grondwatermodel op te bouwen, versnelde software om dichtheidsgedreven grondwaterstroming
en zouttransport te berekenen (iMOD-WQ, onderdeel van iMOD), en een methode om het effect
van een stationaire zoet-zoutverdeling op de grondwaterstroming mee te nemen in een
grondwater-kwantiteitsmodel. Het LHM zoet-zout is een Nederland-dekkend dichtheidsgedreven
grondwaterstroming en zouttransportmodel.
Door uitvraag van gegevens bij verschillende instanties, gecombineerd met een uitvraag bij
Dinoloket, is een grote hoeveelheid gegevens bij elkaar gebracht over de zoet-zout verdeling in
grond- en oppervlaktewater in Nederland. Deze gegevens zijn geïnterpoleerd tot landsdekkende
gegevensbestanden over de zoet-zout verdeling in grond- en oppervlaktewater in Nederland.
Hoewel er een grote hoeveelheid gegevens is verzameld, is de gegevensdichtheid niet overal
groot. Met name op grotere diepten is de gegevensdichtheid nog altijd beperkt, en is daarmee de
interpolatie ter plaatse onzeker. Deze onzekerheid is gekwantificeerd in de geïnterpoleerde
grondwater zoet-zout verdeling.
Met de open-source scripting toolbox imod-python wordt de transparante modelbouw van zoetzout grondwatermodellen ondersteund. De module bevat functies voor het opbouwen van
modellen, schaling, selectie, en analyse en (3D-) visualisatie van resultaten. De module is
voorzien van een uitgebreide testbank, en de functies in de module zijn goed gedocumenteerd.
De methode om het effect van een stationaire zoet-zoutverdeling op de grondwaterstroming mee
te nemen in een grondwater-kwantiteitsmodel is geïmplementeerd in de komende release van
iMOD, versie 5.1 (verwacht zomer 2020).
Het LHM zoet-zout is een landsdekkend zoet-zout grondwatermodel, gebaseerd op en consistent
met de laatst uitgeleverde versie van het LHM kwantiteit (LHM versie 4.0). Het LHM zoet-zout is
gerealiseerd met behulp van de datasets, tools en software in de Toolbox NHI zoet-zout. Het LHM
zoet-zout is aan de hand van opgestelde toetsingscriteria aangaande stijghoogten, kwelfluxen en
zoutvrachten beoordeeld als plausibel. Ook de verandering in de zoet-zoutverdeling tot 2100
onder een autonoom scenario en een scenario met zeespiegelstijging en klimaatverandering is
beoordeeld als plausibel. De berekende grondwaterstand van LHM zoet-zout is evenwel niet
volledig gelijk aan LHM kwantiteit, door enerzijds de invloed van de zoet-zout verdeling op
grondwaterstroming, en anderzijds de conceptuele verschillen in de berekening van scheef
gestelde lagen, breuken en infiltratie van waterlopen tussen iMOD-WQ en iMOD. Een evaluatie
van LHM zoet-zout door het reviewteam is separaat gepubliceerd.
Het LHM zoet-zout is toepasbaar voor landsdekkende berekeningen voor het bepalen van
toekomstige verzilting onder invloed van zeespiegelstijging en klimaatverandering. Daarbij moeten
met name de respons rond de duinen, Flevoland en het IJsselmeer / Markermeer kritisch worden
beschouwd.. Het model vormt daarnaast een goede basis voor regionale studies.
Vanzelfsprekend is in dat geval regionale toetsing en parameteraanpassing nodig.
De in dit project geactualiseerde gegevensbestanden in de Toolbox NHI zoet-zout, de scripting
module imod-python en het landelijke zoet-zout model LHM zoet-zout dienen structureel te
worden onderhouden en verbeterd. Inpassing in bestaande structuren (Basisregistratie
Ondergrond (BRO), releasecyclus LHM) is hierbij van belang.

4 van 98

Actualisatie zout in het NHI
11205261-003-BGS-0001, Versie 2.0, 16 juni 2020

Inhoud
Samenvatting

4

1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.4

Inleiding
Achtergrond
Activiteiten
Toolbox NHI zoet-zout
Landsdekkend zoet-zout grondwatermodel LHM zoet-zout
Proces
Lijst van afkortingen

8
8
9
9
9
9
11

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.2
2.3
2.3.1
2.3.1.1
2.3.1.2
2.3.1.3
2.3.2
2.4
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.6

Aanpak
Landelijke, actuele datasets voor zout in de ondergrond
Uitvraag zoet-zout gegevens
Omwerking verzamelde gegevens naar chloride
Zachte data
Database meetgegevens
3D interpolatie chlorideconcentratie in grondwater
2D interpolatie chlorideconcentratie in oppervlaktewater
Procedure voor detaillering van het lagenmodel
Uitbreiding lagenmodel offshore
Ontwikkelen transparante methode voor opbouw zoet-zout modellen
Implementatie effect van variabele dichtheid op stijghoogteverdeling in MODFLOW-2005
Mathematische achtergrond van dichtheidsafhankelijke grondwaterstroming
Van volumebalans naar massabalans
Darcy in equivalente zoetwaterstijghoogte
Verticale stroming
Implementatie
Versnelling rekentijden
Ontwikkeling basismodel LHM zoet-zout
Verticaal gedetailleerd lagenmodel
Randvoorwaarden en modelparameters uit LHM versie 4.0
Overige modelparameters
Plausibiliteitstoets basismodel LHM zoet-zout

12
12
12
12
14
17
18
20
21
22
22
24
24
24
24
25
25
26
27
27
28
29
29

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.2
3.3
3.4

Resultaten
Landelijke, actuele datasets voor zout in de ondergrond
Gegevensverzameling chloride in grond- en oppervlaktewater
3D interpolatie chlorideconcentratie grondwater
2D interpolatie chlorideconcentratie oppervlaktewater
Detaillering lagenmodel
Uitbreiding lagenmodel offshore
Ontwikkelen transparante methode voor opbouw zoet-zout modellen
Versnelling rekentijden
Basismodel LHM zoet-zout

31
31
31
34
40
41
41
42
42
42

4
4.1
4.2
4.3

Plausibiliteitstoets
Inleiding
Vergelijking LHM zoet-zout met LHM kwantiteit 4.0
Toetsing stijghoogte, kwelflux en zoutvracht aan meetgegevens

46
46
46
50

5 van 98

Actualisatie zout in het NHI
11205261-003-BGS-0001, Versie 2.0, 16 juni 2020

4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4
4.5
4.6

Inleiding
Toetsing berekende grondwaterstanden en stijghoogten
Toetsing berekende kwelfluxen en zoutvrachten
Analyse verplaatsing zoet-zout verdeling
Analyse klimaatscenario
Conclusie

50
50
51
52
55
56

5
5.1
5.2

Discussie en conclusies
Toepasbaarheid LHM zoet-zout voor landsdekkende studies
Handreiking regionale zoet-zout modellering

57
58
58

6
6.1
6.2
6.3

Aanbevelingen
Aanbevelingen ten aanzien van de 3D chlorideverdeling en andere gegevensbestanden
Aanbevelingen ten aanzien van Toolbox NHI zoet-zout
Aanbevelingen ten aanzien van LHM zoet-zout

60
60
61
61

7

Referenties

63

A
A.1
A.2
A.2.1
A.2.2
A.3
A.3.1
A.3.2
A.3.3
A.4
A.4.1
A.4.2
A.4.3
A.4.4

Nadere invulling plausibiliteitstoets LHM zoet-zout
Inleiding
Plausibiliteit en verwachtingen
Definitie plausibiliteit
Verwachtingen kwaliteit LHM zoet-zout
Werkwijze Plausibiliteitstoets
Vergelijking resultaten LHM zoet-zout op basis van vastgestelde criteria
Expertbeoordeling resultaten LHM zoet-zout voor huidige situatie en scenario’s
Vastlegging
Toetsingscriteria
Freatische grondwaterstanden
(Diepe) stijghoogten
Zoutvrachten
Gemiddelde (totale) kwelflux in (water)balansgebieden

67
67
67
67
67
68
68
69
70
70
70
71
72
73

B

Overzicht aangeleverde gegevens

74

C

Verificatie implementatie effect van variabele dichtheid op stijghoogteverdeling in
MODFLOW-2005

77

Analyse plausibiliteit LHM zoet-zout
Inleiding
Criteria
Aandachtspunten
Onderdelen plausibiliteitstoets
Toets op grondwaterstanden en stijghoogten
Toets op kwelfluxen en zoutvrachten
Haarlemmermeerpolder
Polder de Noordplas
Peilvak 9 in de Haarlemmermeerpolder
Schermerboezem
Wieringermeerpolder
Toets op chlorideconcentraties / -verdeling
Beschrijving totstandkoming kaarten
Autonome ontwikkeling vs. klimaatscenario
Analyse verplaatsing zoet-zout verdeling

79
79
79
79
79
80
81
81
82
83
83
83
84
84
84
86

D
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
D.6.1
D.6.2
D.6.3
D.6.4
D.6.5
D.7
D.7.1
D.7.2
D.7.3

6 van 98

Actualisatie zout in het NHI
11205261-003-BGS-0001, Versie 2.0, 16 juni 2020

D.7.4
D.7.5
D.7.5.1.
D.7.5.2.
D.7.5.3.
D.7.5.4.
D.7.5.5.
D.8
D.9

7 van 98

Analyse klimaatscenario
Vergelijking 5 representatieve profielen over Nederland
Zeeland over Walcheren naar Brabantse Wal
Zuid Holland over Delfland
Zandvoort naar Hilversum
Alkmaar naar Schermer naar IJsselmeer
Friesland bij Harlingen
Conclusie
Referenties

Actualisatie zout in het NHI
11205261-003-BGS-0001, Versie 2.0, 16 juni 2020

90
92
92
93
94
95
96
97
98

1

Inleiding

1.1

Achtergrond
Zoete grondwatervoorraden in Nederland worden al sinds mensenheugenis effectief benut voor
drinkwater, landbouw en industriële doeleinden. Ondergrondse activiteiten nemen echter gestaag
toe. Te denken valt aan warmte-koude opslag, ondergrondse waterberging, winning van brak
grondwater en brijnlozing in laag Nederland. Tegelijkertijd worden de zoete grondwatervoorraden
bedreigd door een versnelde zeespiegelstijging en klimaatverandering (veranderende
neerslagpatronen, intensivering piekbuien), terwijl in delen van laag Nederland de bodem in rap
tempo daalt. Bovenstaande activiteiten en processen zorgen voor een verstoring van de verdeling
van zoet-brak-zout grondwater. Het zal leiden tot een toename van de interne verzilting van het
zoete grondwatersysteem. Er is daarbij meer zoute kwel in laag Nederland te verwachten, brak
grondwater kegelt op onder waterwinputten en (strategische) zoete grondwatervoorraden
verkleinen door verzilting, onder andere in de duinen, op de Veluwe en in de Provincie NoordBrabant.
Om de effecten van klimaatverandering en het menselijk handelen op de interne verzilting van het
zoete grondwatervoorraad in beeld te brengen is een zoet-zout grondwater modelinstrumentarium
nodig. Op dit moment bestaan er verschillende regionale zoet-zout modellen, gebaseerd op
verschillende uitgangspunten en softwarecodes. Er is daarnaast niet langer een landsdekkend
instrumentarium beschikbaar. Daarnaast kan het in 2008 gerealiseerde landsdekkende zoet-zout
grondwatermodel door achterstallig onderhoud al enkele jaren niet meer worden ingezet.
Momenteel kunnen daarom geen landsdekkende projecties worden uitgevoerd met betrekking tot
de toekomstige verzilting van de ondergrond. In de landelijke analyse van de
zoetwatervoorziening (binnen het Deltaprogramma Zoetwater) wordt dan noodzakelijkerwijs ook
nog teruggevallen op verouderde berekeningen uit 2010, gebaseerd op het oude zoet-zout model
(Oude Essink, 2008) en de oude KNMI’06 klimaatscenario’s (KNMI, 2006). Ook voor de
kwantificering van de effecten van een versnelde zeespiegelstijging op zoutvracht en watervraag,
effecten van een veranderend peilbeheer van het IJsselmeer, de duurzaamheid van de
Strategische Grondwater Voorraden, de hydrogeologische haalbaarheid van grootschalige
ondergrondse waterberging, en interferenties warmte-koude opslag en ondergrondse
waterberging, is een actueel en betrouwbaar zoet-zout grondwatermodel nodig.
Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is de verzameling van software en open data
voor het ontwikkelen van grondwater- en oppervlaktewatermodellen voor Nederland op landelijke
en regionale schaal. Het NHI is bedoeld om de kennis van specialisten bij waterbeheerders,
instituten en adviesbureaus te bundelen om te komen tot kwalitatief goede instrumenten en data.
Binnen het KPP project Beheer en onderhoud LHM wordt de landelijke toepassing van het NHI –
het Landelijk Hydrologisch Model (LHM) – beheerd en onderhouden, op onderdelen verbeterd en
vastgelegd in een nieuwe versie van het LHM. Daarnaast wordt vanuit dit project ook een bijdrage
geleverd aan de uitwerking van het onderdeel zoet-zout in het investeringsplan NHI (NHI
Programmateam, 2019), waar naast RWS ook de waterschappen (STOWA), de
drinkwaterbedrijven (VEWIN), de provincies, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
(inclusief PBL) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan bijdragen.
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1.2

Activiteiten
Binnen het project Actualisatie Zout in NHI zijn twee hoofdactiviteiten uitgevoerd.

1.2.1

Toolbox NHI zoet-zout
De Toolbox NHI zoet-zout bestaat uit geactualiseerde datasets, nodig om een zoet-zout
grondwatermodel te realiseren, tools om transparant een zoet-zout model op te bouwen,
versnelde software om dichtheidsgedreven grondwaterstroming en transport te berekenen (iMODWQ parallel), en een methode om het effect van een stationaire zoet-zoutverdeling op de
grondwaterstroming mee te nemen in een grondwater-kwantiteitsmodel, mee te nemen in iMOD
release 5.1. De Toolbox NHI zoet-zout is vrij beschikbaar en kan worden gebruikt om willekeurige
(regionale dan wel landsdekkende) zoet-zout grondwatermodellen van (een deel van) Nederland
op te bouwen.

1.2.2

Landsdekkend zoet-zout grondwatermodel LHM zoet-zout
Op basis van de datasets, tools en software in de Toolbox NHI zoet-zout is een landsdekkend
zoet-zout grondwatermodel (LHM zoet-zout) ontwikkeld. Met de realisatie van een LHM zoet-zout
worden de belangrijkste aanbevelingen van de uitgebreide evaluatie van de berekening van zout
in het LHM (de Louw et al., 2014) uitgevoerd. In eerdere LHM-versies zijn reeds aanbevelingen
over de verbetering van de inpassing van TRANSOL uitgevoerd (Hoogewoud et al., 2015).

1.3

Proces
Het proces rond dit project is vormgegeven zoals afgebeeld in Figuur 1.1. Hierbij zijn verschillende
rollen / groepen onderscheiden:
• Het NHI Programmateam is formeel opdrachtgever van het project.
• Voor dit project is een specifieke Begeleidingsgroep geformeerd, die als gedelegeerd
opdrachtgever het aanspreekpunt is voor het Uitvoeringsteam. De Begeleidingsgroep neemt
waar nodig beslissingen over de projectuitvoering. De Begeleidingsgroep bestaat uit
vertegenwoordigers van Rijk, provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven. De
Begeleidingsgroep wordt inhoudelijk ondersteund door het Reviewteam.
De Begeleidingsgroep bestond voor dit project uit:
– Mark Kramer, HH Rijnland, voorzitter,
– Jeroen Ligtenberg, Rijkswaterstaat,
– Harry van Manen, Rijkswaterstaat,
– Ronnie Hollebrandse, Provincie Zeeland,
– Jelle van Sijl, Vitens,
– Joost Heijkers, HDSR.
• Het project wordt uitgevoerd door een Uitvoeringsteam, getrokken door Deltares. Andere partij
in het Uitvoeringsteam is Arcadis.
• Het Reviewteam fungeert als wetenschappelijke begeleidingscommissie, en wordt betrokken bij
belangrijke inhoudelijke keuzes in het project.
Het Reviewteam bestond voor dit project uit:
– Frans Schaars, Artesia, voorzitter,
– Marc Bierkens, Universiteit Utrecht / Deltares (lid wetenschappelijke adviescommissie NHI),
– Edzer Pebesma, Universität Münster,
– Vincent Post, Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR).
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• De Klankbordgroep bestaat uit potentiële belanghebbenden bij een nationaal zoet-zout
grondwatermodelinstrumentarium, zoals waterschappen en drinkwaterleidingbedrijven. De
Klankbordgroep wordt tijdens het project door de Begeleidingsgroep actief geïnformeerd over
de voortgang en resultaten van het project.
• Het Gebruikersoverleg bestaat uit een groter publiek met mogelijk geïnteresseerden in zoetzout grondwater. Het Gebruikersoverleg wordt op de hoogte gehouden van het project tijdens
twee dagdeelbijeenkomsten, door uitingen op de website NHI en presentaties op gelegenheden
als de Kennisdag Zoetwater en het NHI-symposium .

Figuur 1.1 Opzet proces rond project NHI zoet-zout
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1.4

Lijst van afkortingen
In deze rapportage worden bepaalde afkortingen veelvuldig gebruikt. Onderstaande tabel geeft de
betekenis van de meest voorkomende afkortingen.
Tabel 1.1 Lijst van afkortingen.
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Afkorting

Betekenis

AEM

Airborne Electromagnetics. Helikoptermetingen van de geleidbaarheid van de ondergrond.

BRO

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) is een centrale registratie met publieke gegevens over de Nederlandse
ondergrond. Zie https://basisregistratieondergrond.nl/

ECPT

Electrical Cone Penetration Test of geleidbaarheidssondering.

FRESHEM

FREsh Salt groundwater distribution by Helicopter ElectroMagnetic survey in the Province of Zeeland. Een
studie waarbij met behulp van helikoptermetingen de geleidbaarheid van de ondergrond van Zeeland is bepaald.
De geleidbaarheid is vervolgens probabilistisch uitgewerkt tot chlorideconcentraties in het grondwater.

GeoTOP

3D voxel model van de geologie en lithologie van de ondiepe ondergrond (Stafleu et al., 2013).

IDF

iMOD Data File. iMOD bestandsformaat voor grids.

iMOD

User interface voor het snel werken met NHI regionale en landelijke grondwatermodellen. Zie
https://oss.deltares.nl/web/imod.

iMODFLOW

iMOD implementatie van grondwater modelcode MODFLOW, aangepast om grote modellen snel in te lezen en
goed samen te werken met de iMOD user interface.

iMOD-WQ

iMOD implementatie van grondwaterkwaliteit modelcodes SEAWAT, MT3D en RT3D, aangepast om grote
modellen snel in te lezen en goed samen te werken met de iMOD user interface.

KPP

Projecten die door Deltares in opdracht van Rijkswaterstaat worden uitgevoerd (Kennis voor Primaire Proces).

LHM

Landelijk Hydrologisch Model. Hydrologisch model voor heel Nederland gebaseerd op de modelleercodes en
gegevensbestanden in het NHI.

NHI

Nederlands Hydrologisch Instrumentarium. Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is de
verzameling van software en data voor het ontwikkelen van grondwater- en oppervlaktewatermodellen voor
Nederland op landelijke en regionale schaal. Zie http://www.nhi.nu/

NWM

Nationaal Water Model. Combinatie van watermodellen voor nationale beleidstoepassingen. Verschillende
modellen zijn in het NWM gekoppeld, waarbij op basis van het ene model eenduidig randvoorwaarden kunnen
worden afgeleid voor het andere model. Binnen het NWM zou een eenduidig scenario kunnen worden gedraaid
door eerst het scenario met LHM zoet-zout door te rekenen, om vervolgens op basis hiervan een
randvoorwaarde aan te leveren voor LHM kwantiteit.

p25, p50, p75

Respectievelijk 25-, 50-, en 75-percentiel. Het 25-percentiel is de waarde waar 25% van de waarden onder
vallen, 50-percentiel, of de mediaan, is de waarde waar 50% van de waarden onder vallen, en het 75-percentiel
is de waarde waar 75% van de waarden onder vallen.

REGIS

REgionaal Geohydrologisch Informatie Systeem. Landsdekkende geohydrologische kartering van Nederland
(Vernes & Van Doorn, 2005).

TRANSOL

TRANsport of SOLutes. Aan MetaSWAP gekoppeld model voor de berekening van zouttransport in de
onverzadigde zone en ondiepe verzadigde zone (Kroes & Rijtema, 1996). TRANSOL is een onderdeel van LHM
kwantiteit.

VES

Vertical Electrical Sounding. Geofysische methode om vanaf de oppervlakte een diepteprofiel van de
geleidbaarheid te verkrijgen.
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2

Aanpak

2.1

Landelijke, actuele datasets voor zout in de ondergrond

2.1.1

Uitvraag zoet-zout gegevens
Informatie over de het zoutgehalte van grond- en oppervlaktewater kan op verschillende manieren
worden verkregen. Naast chemische analyse van monsters van grond- en oppervlaktewater kan
de geleidbaarheid van de ondergrond met verschillende geofysische meettechnieken worden
vastgesteld. Dit geeft een goede indruk van de het zoutgehalte van het grondwater.
De volgende meetgegevens zijn opgevraagd:
•
chloride analyses grond- en oppervlaktewater
•
EC-metingen van grond- en oppervlaktewater
•
geofysische metingen van geleidbaarheid / weerstand van de ondergrond
–
zoutwachters
–
boorgatmetingen
–
geleidbaarheidssonderingen
–
vertical electrical soundings (VES)
–
helikopter (airborne) EM metingen (AEM)
–
prikstokmetingen
–
SlimFlex metingen
•
modelresultaten chloride in oppervlaktewater
Zoet-zout meetgegevens zijn bij verschillende instanties beschikbaar. Via Dinoloket worden veel
metingen ontsloten. Recente meetgegevens bevinden zich echter nog veelal bij de verschillende
opdrachtgevende instanties. Naast Dinoloket zijn er nog enkele initiatieven om waterkwaliteitsdata
centraal te ontsluiten, zoals het waterkwaliteitsportaal.nl, maar ook deze dekken niet alle
verzamelde gegevens. Meetgegevens over zoutgehaltes in grond- en oppervlaktewater zijn
daarom opgevraagd bij Dinoloket, Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies,
drinkwaterbedrijven en het waterkwaliteitsportaal. Daarnaast zijn de gegevens uit verschillende
projecten bij Deltares zoveel mogelijk toegevoegd aan de verzamelde database.

2.1.2

Omwerking verzamelde gegevens naar chloride
In dit project is – zoals in Nederland gebruikelijk – gekozen om de chlorideconcentratie als
representant te nemen voor de saliniteit (het totale zoutgehalte) van het water. De verzamelde
gegevens bestaan deels uit directe metingen van de chlorideconcentratie. Daarnaast bestaat een
belangrijk deel uit metingen die indirect wel iets zeggen over de het zoutgehalte van het
grondwater, maar niet één-op-één te vertalen zijn in een chlorideconcentratie van het grondwater.
De verzamelde directe metingen van chlorideconcentratie zijn verder verwerkt volgens de
volgende stappen:
• Converteren aangeleverde bestanden naar gelijk gegevensformaat.
• Verwijderen van dubbele meetgegevens op basis van gelijke coördinaten en meettijdstip.
• Uitvoeren van eenvoudige checks op gegevens:
o chloride tussen 0 en 20 g/L.
o x-y coördinaten bevinden zich in Nederland.
o waar een tijdserie beschikbaar is zijn uitbijters verwijderd door:
▪ bepalen interkwartiel-afstand (Q3-Q1),
▪ waarden die zich buiten [Q1-1.5(Q3-Q1), Q3+1.5(Q3-Q1)] bevinden
worden als uitbijters bestempeld en verwijderd uit de dataset.
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•

•

o er is geen minimum-lengte voor een tijdserie gehanteerd.
Van een tijdserie wordt in de 3D interpolatie de meest recente waarde genomen, voor het
meetmoment (van belang voor bepaling variantie, zie verder) wordt de mediane datum
genomen.
Er is geen tijd-criterium opgelegd om alleen recente metingen mee te nemen. Dit omdat
metingen met name op diepte schaars zijn en verziltingsprocessen vaak dermate langzaam
gaan, dat ook oude metingen relevante informatie bevatten. De oudste meting stamt uit
medio 19e eeuw. Oude metingen wegen wel minder mee in de interpolatie (zie paragraaf
2.1.5).

Geofysische metingen meten de zogeheten bulk geleidbaarheid van de ondergrond. De bulk
geleidbaarheid van de ondergrond kan niet één-op-één worden vertaald in de
saliniteitchlorideconcentratiesaliniteit van het grondwater. Kenmerken van de ondergrond
(kleigehalte, porositeit, glauconietgehalte), en ook specifieke meetomstandigheden spelen een
belangrijke rol (Delsman et al., 2018; Revil et al., 2017, pers. meded. Pieter Pauw, Deltares). De
vertaling van bulk geleidbaarheid naar geleidbaarheid van het grondwater is met name onzeker in
kleiige afzettingen en glauconiethoudende zanden.
In de FRESHEM-methode worden helikopter-metingen van de bulk geleidbaarheid van de
ondergrond omgewerkt tot een inschatting van de chlorideconcentratie van het grondwater. Hierbij
wordt rekening gehouden met de onzekerheden in de verschillende stappen. De resulterende
chlorideconcentratie en onzekerheidsschatting wordt in dit project direct overgenomen.
Voor omwerking naar een chlorideconcentratie in het grondwater is voor de overige geofysische
data de volgende pragmatische procedure gehanteerd:
• Verlaag de verticale resolutie van metingen zo nodig tot één meting per meter, voor VES is het
middelpunt van het dieptebereik als z-coördinaat aangehouden.
• Koppel de x-y coördinaten van de meting aan de ondergrondbestanden GeoTOP en/of REGIS.
• Bepaal op welke dieptetrajecten van de meting sprake is van (niet-glauconiethoudend) zand in
de ondergrond (uitsluiting van klei, veen, en de gehele formaties van Breda en Oosterhout).
• Bepaal alleen voor deze trajecten de elektrische geleidbaarheid van het grondwater met de
volgende formule (Archie, 1942; Revil et al., 2017; Waxman & Smits, 1968):
1

𝜎𝑏 = 𝜎𝑤 + 𝜎𝑠 ,
𝐹

met 𝜎𝑏 de bulk geleidbaarheid van de ondergrond, 𝐹 de formatiefactor, 𝜎𝑤 de geleidbaarheid
van het grondwater, en 𝜎𝑠 de oppervlaktegeleidbaarheid van de bodemdeeltjes. Voor de
zandige afzettingen is een formatiefactor van 4 toegepast, een standaardwaarde voor zandige
afzettingen in Nederland (de Louw et al., 2011), en een oppervlaktegeleidbaarheid van 0.
• Verwijder onrealistisch geachte metingen van de bulk geleidbaarheid. Dit betreft waarden van
de bulk resistiviteit buiten het interval 0.5 – 250 Ωm.
• Vertaal de geleidbaarheid van het grondwater in een chlorideconcentratie, door eerst de
geleidbaarheid van het grondwater te corrigeren naar 25 °C en daarbij een
grondwatertemperatuur van 11 graden aan te nemen. Pas vervolgens de volgende formule toe
(de Louw et al., 2011):
[𝐶𝑙] = 0.36𝜎𝑤,25℃ − 0.45,
met [𝐶𝑙] de chlorideconcentratie van het grondwater in g/L, en 𝜎𝑤,25℃ de geleidbaarheid van het
grondwater bij 25 °C.
• Neem voor metingen waarvoor geen meetdatum bekend is 1 januari 1970 als meetdatum aan.
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Zoutwachters zijn vooralsnog niet meegenomen, omdat het relatief weinig metingen betreft,
waarvan bovendien de absolute grondwatergeleidbaarheid slechts bij benadering kan worden
bepaald.
De verschillende meetgegevens kennen elk een eigen (meet)onzekerheid. Deze onzekerheid
komt voort uit de meetonzekerheid van het meetinstrument, onzekerheden in het gebruikte
ondergrondmodel voor inverteren (bij VES en AEM metingen), of onzekerheden in de vertaling
van bulk geleidbaarheid naar chlorideconcentratie van het grondwater. Voor chlorideconcentratie
analyses waarvan een tijdserie beschikbaar is, is voor deze tijdserie gekeken naar de variantie
van de meetwaarden. Verder is in het FRESHEM project de onzekerheid reeds gekwantificeerd
(Van Baaren et al., 2018; Delsman et al., 2018). Voor de overige geofysische metingen is dit niet
het geval. Voor deze overige metingen geldt dat de grootste verschillen in onzekerheid aanwezig
zijn tussen verschillende typen meetgegevens. De verschillende typen meetgegevens verschillen
immers in hoe direct ze de chlorideconcentratie kunnen vaststellen. Voor deze overige metingen
is er, op basis van een Monte-Carlo analyse van bovenstaande stappen, een vaste waarde
aangenomen voor de onzekerheid per meettype. De aangenomen varianties worden
weergegeven in Tabel 2.1.
Tabel 2.1

Aangenomen standaarddeviatie per gegevenstype

Gegevenstype

Standaarddeviatie (g/L)

Chloride analyse

Variërend per meetlocatie, volgend uit tijdserie. Minimale
waarde 0.2.

Boorgatmeting

1.2

Electrical cone penetration tests

1.2

Vertical electrical soundings

15.0

SlimFlex meting

1.2

Airborne EM metingen, geen FRESHEM

5.0

Prikstokmetingen

1.2

FRESHEM

Variërend per meetlocatie, volgend uit FRESHEM methode

De metingen zijn op zeer uiteenlopende momenten verricht, variërend van heel recent tot midden
19e eeuw. De ouderdom van de meting is tot uitdrukking gebracht in de variantie door de
aangenomen varianties te vermenigvuldigen met een factor die lineair toeneemt van 1 voor
metingen recenter dan 2000, tot 10 voor metingen uit 1900.
2.1.3

Zachte data
Naast de grote hoeveelheid aan meetgegevens die beschikbaar is, is er ook additionele kennis
over de verdeling van zoet en zout grondwater. Deze kennis kan van waarde zijn in de
interpolatie, door bijvoorbeeld informatie te geven in gebieden en op dieptes die maar zeer
beperkt worden gedekt door meetgegevens. Ervaring van eerdere interpolaties van
chlorideconcentraties in het grondwater (Delsman, 2019) laat zien dat door de afwezigheid van
meetgegevens in de Noordzee, interpolatie van zoete meetgegevens op land bijvoorbeeld kan
leiden tot de interpolatie van zoet water tot ver buiten de kust. Ook kan de beperkte
beschikbaarheid van meetgegevens op grote diepte leiden tot een ongewilde verzoetingstrend,
wanneer de concentratie van – overwegend zoete – meetpunten op grotere afstand wordt
geëxtrapoleerd. Dit ondanks dat we weten dat grondwatervoorraden onder de Noordzee
grotendeels zout zijn, en ook op grotere diepte in Nederland geen verzoeting plaatsvindt.
Een manier om dergelijke kennis mee te nemen, is het definiëren van ‘zachte data’. Hierbij worden
noties als ‘onder de Noordzee zout’ en ‘op diepte zout’ vertaald naar fictieve meetgegevens die
mee worden geïnterpoleerd.
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Zachte data is op twee manieren opgenomen:
1
Zachte data zeewaarts
Van de kust tot ongeveer 20 kilometer zeewaarts, is elke 10 km2 een verticale raai van fictieve
meetpunten geplaatst, met de heersende chlorideconcentratie in het zeewater (zie paragraaf
2.1.6). Meetpunten zijn geplaatst aan de oppervlakte, en om de 50 m diepte tot 400 m diep.
Er is geen rekening gehouden met aan de kustlijn optredende uitstroom van zoet kwelwater.
2

Zachte data landinwaarts
Landinwaarts is gebruik gemaakt van de volgende databestanden:
• TNO kaart ‘zoet-brak grensvlak’ (Boswinkel, 1981) (150 mg/L, Figuur 2.1 links).
• TNO kaart ‘brak-zout grensvlak’ (TNO-GDN, 2020) (1000 mg/L, Figuur 2.1 rechts).
• Maximale zee-invloed gedurende het Holoceen (Figuur 2.2).
• REGIS II.2, voorkomens van kleilagen van mariene oorsprong.
Bij het vervaardigen van de TNO grensvlakkaarten is overigens deels gebruik gemaakt van
zoet-zout data die ook nu in het onderhavige project worden meegenomen.
Vervolgens is vanaf de geohydrologische basis naar beneden gekeken:
• Ligt het ‘zoet-brak grensvlak’ onder de geohydrologische basis, dan wordt een
fictief meetpunt gezet op de ligging van het ‘zoet-brak grensvlak’ met een
chlorideconcentratie van 0.15 g/L.
• Ligt het ‘zoet-brak grensvlak’ niet, maar het ‘brak-zout grensvlak’ wel onder de
geohydrologische basis, dan wordt een fictief meetpunt gezet op de ligging van het
‘brak-zout grensvlak’ met een chlorideconcentratie van 1 g/L.
• Waar geen van beide grensvlakken onder de geohydrologische basis aanwezig is,
terwijl de locatie zich binnen de Holocene maximale zee-invloed bevindt, wordt een
fictief meetpunt gezet op de diepteligging van de geohydrologische basis, met een
chlorideconcentratie van 18 g/L.
• Waar geen van beide grensvlakken onder de geohydrologische basis aanwezig is,
terwijl de locatie zich buiten de Holocene maximale zee-invloed bevindt, wordt een
fictief meetpunt gezet op de top van de bovenste kleilaag van mariene oorsprong
(REGIS II.2, Vernes & Van Doorn (2005)) onder de geohydrologische basis, met
concentratie 18 g/L.
• Geldt geen van bovenstaande condities, dan wordt een fictief punt met een
chlorideconcentratie van 18 g/L neergezet op 1000 m beneden NAP.
Bij deze analyse is voor de ligging van de geohydrologische basis gebruik gemaakt van het
lagenmodel LHM 3.4 (Bos-Burgering et al., 2018).
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Figuur 2.1 Diepteligging zoet/brak grensvlak (Boswinkel, 1981, links) en brak/zout grensvlak (TNO-GDN,
2020, rechts).

Figuur 2.2 Moment maximale uitbreiding zee-invloed gedurende het Holoceen (gebaseerd op (Vos, 2015)).

Figuur 2.3 geeft de resulterende ligging van de zachte datapunten. De meegegeven variantie van
de zachte metingen varieert per welk gegevensbestand is gebruikt om de zachte meting te
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construeren. De variantie van de verschillende typen zachte metingen is gebaseerd op
expertoordeel (Tabel 2.2).
Tabel 2.2

Aangenomen standaarddeviatie per type zachte data.

Type zachte meting

Aangenomen standaarddeviatie (g/L)

Onder zee

1.2

Zoet-brak grensvlak

1.2

Brak-zout grensvlak

1.2

Maximale transgressie

15.0

Mariene kleilaag

15.0

Diep --– rest

15.0

Figuur 2.3 Geconstrueerde ligging zachte data.

2.1.4
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Database meetgegevens
PostGIS is een database die speciaal gericht is op ruimtelijke bevragingen. Binnen verschillende
NHI databasis is al gebruik gemaakt van PostGIS, zoals de Grondwatermodeldatabank, en de
Grondwater Onttrekkingendatabank. In PostGIS is een nieuwe database opgezet om de
verschillende verkregen saliniteitsmeetgegevens in op te slaan. Deze database is vooralsnog niet
openbaar, en alleen bedoeld om de verzamelde gegevens te kunnen bevragen voor het
ontwikkelen van de 3D interpolatie van de chlorideconcentraties in het grondwater. Figuur 2.4
geeft het datamodel van de NHI zoet-zout meetgegevens database. Voor instanties die hebben
aangegeven dat hun gegevens niet openbaar mogen worden gemaakt, wordt de vlag
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“confidential” op True gezet. Deze gegevens worden wel gebruikt in de 3D interpolatie, maar niet
getoond in bijvoorbeeld figuren.

Figuur 2.4 Gegevensmodel zoet-zout meetgegevens database.

2.1.5

3D interpolatie chlorideconcentratie in grondwater
De driedimensionaal ruimtelijke (3D) verdeling van chlorideconcentratie in het grondwater is een
belangrijk basisbestand, dat niet alleen inzicht biedt in de voorkomens van zoet en zout
grondwater, maar ook dient als beginconditie van zoet-zout grondwatermodellen. De 3D verdeling
van chloride in het grondwater moet worden afgeleid van de beschikbare metingen. Hoewel er in
totaal veel metingen beschikbaar zijn, is de ruimtelijke dichtheid niet-uniform, en neemt de
datadichtheid sterk af met toenemende diepte. Verder verschilt de onzekerheid van de
verschillende metingen: het betreft verschillende meettechnieken en ook de ouderdom van de
metingen verschilt sterk. In de interpolatie van de metingen moet hier zo goed mogelijk rekening
mee worden gehouden.
Er bestaat een groot aantal verschillende interpolatietechnieken. Verschillende van deze
technieken zijn in het verleden gebruikt om een 3D verdeling van chloride in het grondwater te
construeren. In Delsman (2019) worden de verschillende eerdere pogingen om te komen tot een
3D verdeling van chloride in het grondwater geëvalueerd. Gebruikte methoden variëren van een
continue Hardy-interpolator (Van der Meij & Minnema, 1999), inverse-distance-weighting
(Pebesma, 2009) tot multiple indicator kriging (Delsman et al., 2018). Uit de evaluatie blijkt dat
geen van de toegepaste interpolatietechnieken op zichzelf voldoende was voor een bruikbare
beginconditie voor zoet-zout grondwatermodellen. Nabewerking bleef altijd nodig, in de vorm van
langdurig inspelen van het zoet-zoutmodel, en/of het forceren van een trend door het
interpolatieresultaat heen. In de evaluatie werd Multiple Indicator Kriging gezien als de praktisch
meest geschikte methode (Delsman, 2019).
In deze studie is daarom gebruik gemaakt van de techniek Multiple Indicator Kriging (Journel,
1983). Kriging houdt rekening met zowel de afstand als de clustering van de data, en is de meest
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gebruikte techniek voor ruimtelijke interpolatie. Chlorideconcentraties zijn evenwel niet normaal
verdeeld. Er is sprake van een grote oververtegenwoordiging van zoete meetwaardes, maar ook
zoute meetwaardes komen relatief vaak voor. Bij Multiple Indicator Kriging worden de
chlorideconcentraties vertaald naar een aantal klassen, afhankelijk van gekozen grenswaarden,
de zgn. Indicators. Vervolgens wordt voor iedere klassengrens op de onbemeten locatie de kans
dat de chlorideconcentratie boven of onder deze klassengrens ligt geschat. Op deze manier
worden zoete en zoute gebieden zo min mogelijk ‘versmeerd’ tot een brak geheel. Door de
berekende kansen vervolgens samen te nemen wordt voor iedere locatie een complete
statistische kansverdeling van de chlorideconcentratie geschat. In deze techniek kan ook de
meetonzekerheid van waarnemingen pragmatisch worden meegenomen, doordat deze
onzekerheid mede de kans bepaalt of de chlorideconcentratie van een meting boven of onder een
klassengrens ligt. Tenslotte is het ook mogelijk om zachte data mee te nemen, bijvoorbeeld het
gegeven dat op een locatie de concentratie onder de 1 g/l ligt.
In de uitgevoerde 3D interpolatie is de meetonzekerheid (Tabel 2.1) meegenomen in het bepalen
van de indicator waarden. Hierbij is per meting een lognormale verdeling van de meetfout
verondersteld, gedefinieerd door de meetwaarde als gemiddelde en de standaarddeviatie als in
Tabel 2.1. Voor de FRESHEM metingen is de verdeling gebaseerd op de percentielwaarden uit
het FRESHEM-resultaat. De geconstrueerde ‘zachte data’ (paragraaf 2.1.3) is meegenomen in de
interpolatie als ware het daadwerkelijke metingen, met de variantie gegeven in Tabel 2.2. In
horizontale richting houden metingen over een grotere ruimtelijke afstand verband met elkaar dan
in verticale richting. Hiermee wordt rekening gehouden door een vaste verticale anisotropie te
hanteren in de berekeningen. De waarde van de verticale anisotropie is vastgesteld door voor
zowel in horizontale richting als in verticale richting een semivariogram af te leiden en deze met
elkaar te vergelijken. Er is geen horizontale anisotropie toegepast. De horizontale anisotropie
varieert over Nederland en de variatie ervan kon binnen dit project niet worden gekarakteriseerd,
zoals voor FRESHEM bijvoorbeeld wel is gedaan (Van Baaren et al., 2018). Het toegepaste
variogram is gelijk gehouden over de indicators, en is bepaald op de indicator 3 g/L.
Bij toepassing van Multiple Indicator Kriging kan het voorkomen dat de ordening van de
onderschrijdingskansen voor een geïnterpoleerd punt niet langer klopt. Hiervoor is gecorrigeerd
door bij een foutieve ordening het gemiddelde te nemen van de benodigde opwaartse en
neerwaartse correctie (Figuur 2.5).

Figuur 2.5 Uitgevoerde ordenings-correctie na Multiple Indicator Kriging (MIK). De zwarte punten geven de
voor een locatie origineel geïnterpoleerde onderschrijdingskansen weer, waarbij de ordening voor de
indicators z2 en z3 niet klopt. De open rode punten geven de gecorrigeerde overschrijdingskansen weer, die
worden bepaald door het gemiddelde te nemen van de benodigde opwaartse en neerwaartse correctie.
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De geostatistische berekeningen zijn uitgevoerd met door Julia scripts aangestuurde R pakket
rgstat (Pebesma, 2004; Pebesma & Graeler, 2019). Door parallelle berekening is de rekentijd van
de gehele procedure van enkele dagen teruggebracht tot enkele uren. Het geconstrueerde
bestand heeft een horizontale resolutie van 250 m. De verticale resolutie varieert van 2 m tot een
diepte van 20 m onder NAP, tot uiteindelijk 20 m op diepten onder 200 m onder NAP. De
kansverdeling van de chlorideconcentratie op elke locatie is gekarakteriseerd met de p25 (het 25
percentiel), de p50 (de mediaan) en de p75 (het 75 percentiel).
In een representatief deelgebied is een crossvalidatie uitgevoerd, waarbij willekeurig 10% van de
meetlocaties (x, y) niet is meegenomen in de interpolatie (Figuur 2.6). De selectie is beperkt tot de
chloride analyses als meest betrouwbare meettechniek. De meetwaarden op deze 10%
achtergehouden meetlocaties zijn vervolgens vergeleken met de geïnterpoleerde mediane waarde
op de betreffende locaties.

Figuur 2.6 Ligging van het deelgebied waar cross-validatie is toegepast, met de weggelaten metingen
(chloride concentraties in mg/l).

In een werksessie met het Reviewteam is de gekozen methode beoordeeld als geschikt voor het
gekozen doel. Als een mogelijke toekomstige verbeterrichting werd de techniek Sequential
Indicator Simulation genoemd (Isaaks, 1990), die weliswaar meer rekenkracht vergt, maar de
onzekerheid over totale volumes zoet, brak of zout grondwater beter in beeld kan brengen.
2.1.6
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2D interpolatie chlorideconcentratie in oppervlaktewater
In Nederland kent oppervlaktewater een grote heterogeniteit in chlorideconcentraties op kleine
afstanden, door de complexe structuur van polder- en boezemwateren. De beschikbare metingen
en modelresultaten zijn daarom met behulp van Ordinary Kriging geïnterpoleerd binnen een
polygonen bestand van oppervlaktewateren in Nederland (combinatie bestand ligging
netwerkwater in NHI en doorgespoelde polders, opgevuld naar waterschappen voor de overige
regionale waterlopen, zie Figuur 2.7). Eerst is voor de gehele dataset één variogram bepaald. Dit
is een pragmatische aanpak, op kleinere schaal waren niet altijd voldoende metingen
beschikbaar. Vervolgens zijn per polygoon alleen de metingen geselecteerd die zich binnen deze
polygoon bevonden. Resultaten per polygoon zijn vervolgens weer samengevoegd tot een
dekkend bestand. Het resulterende bestand kent een horizontale resolutie van 50 x 50 m2.
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Figuur 2.7 Onderscheiden watersystemen waarbinnen is geïnterpoleerd met een variogram model
afzonderlijk gefit voor elk deelgebied.

2.1.7

Procedure voor detaillering van het lagenmodel
Voor het maken van zouttransport- berekeningen is een grotere verticale detaillering nodig dan
aanwezig in een lagenmodel dat is gemaakt voor kwantiteitsmodellen. Tegelijkertijd is het
belangrijk om consistentie te bewaren tussen het lagenmodel van een kwantiteitsmodel en het
lagenmodel van een daarop gebaseerd kwaliteitsmodel. Randvoorwaarden kunnen eenvoudiger
worden opgelegd, resultaten zijn gemakkelijker vergelijkbaar, en toekomstige aanpassingen
kunnen daarmee eenvoudiger worden overgenomen. De zouttransport modellering stelt ook
verdere eisen aan het lagenmodel. Zo wordt er niet quasi-3D maar volledig 3D gerekend, omdat
ook scheidende (weerstands)lagen expliciet moeten worden onderscheiden. Verder zijn
laagdikten van 0 m niet toegestaan, en zorgen zeer dunne lagen voor numerieke problemen
(zoals stabiliteitsproblemen en onnodig zeer lange rekentijden).
Voor detaillering van het lagenmodel is daarom een aparte procedure ontwikkeld, die aansluit bij
de NHI procedure waarmee het lagenmodel van NHI kwantiteitsmodellen is afgeleid van REGIS
(Hunink et al., 2020). In deze procedure wordt de verticale resolutie afhankelijk van de instellingen
met ruim een factor 5 verhoogd, en wordt voldaan aan de bovenstaande eisen voor zouttransport
modellering. De procedure is ‘laag-volgend’, de scheiding tussen watervoerend pakket en
scheidende laag wordt gevolgd in de laagindeling. Tenslotte wordt de connectiviteit van
modelcellen binnen een watervoerende pakket altijd gehandhaafd.
De procedure voor detaillering van het lagenmodel werkt als volgt:
• In de quasi-3D modellering van een NHI-gebaseerd kwantiteitsmodel (zoals het LHM) zijn
scheidende lagen niet expliciet opgenomen, maar als een weerstand opgenomen tussen
twee watervoerende pakketten. Als eerste stap worden de scheidende lagen expliciet
gemaakt en apart onderscheiden.
• Vervolgens worden een scheidende laag en onderliggend watervoerend pakket tegelijk
behandeld. Dit is nodig omdat scheidende lagen niet overal aanwezig zijn. De scheidende

21 van 98

Actualisatie zout in het NHI
11205261-003-BGS-0001, Versie 2.0, 16 juni 2020

laag en watervoerend pakket worden samen onderverdeeld in een gekozen aantal lagen.
De lagen worden proportioneel toegekend aan de scheidende, dan wel de watervoerende
laag, waarbij er altijd minimaal één watervoerende laag wordt toegekend. De dikte van de
gedetailleerde lagen is vervolgens de dikte van de oorspronkelijke laag, gedeeld door het
aantal aan de laag toegekende gedetailleerde lagen. Hierbij wordt de connectiviteit van
de watervoerende laag gegarandeerd. Wanneer de dikte van de watervoerende laag of
de dikte van de scheidende laag ruimtelijk sterk wijzigt, zou het na het onderverdelen van
lagen kunnen voorkomen dat een watervoerende laag onbedoeld wordt afgesloten,
doordat dezelfde modellaag in een naastliggende cel wordt gezien als een scheidende
laag. Doordat er altijd minimaal één watervoerende laag wordt toegekend wordt dit
voorkómen. Er wordt een minimale laagdikte van 1 meter gehanteerd. Hierdoor kan het
plaatselijk voorkomen dat het gehele lagenmodel iets wordt uitgerekt.
• De transmissiviteit en weerstand van de lagen van het kwantiteitsmodel worden als
horizontale en verticale doorlatendheid toegekend aan de gedetailleerdere lagen. Hierbij
wordt de transmissiviteit van het kwantiteitsmodel vertaald naar horizontale
doorlatendheid en deze wordt toegekend aan de lagen die tot het watervoerend pakket
behoren. De weerstand van het kwantiteitsmodel wordt vertaald naar een verticale
doorlatendheid en deze wordt toegekend aan de lagen die tot de scheidende laag
behoren. De verticale doorlatendheid voor de watervoerend pakket lagen en de
horizontale doorlatendheid voor de scheidende laag lagen wordt ingevuld door een
anisotropie van 0.3 aan te nemen. De op deze manier geïntroduceerde additionele
verticale weerstand in de watervoerend pakket lagen wordt verwaarloosbaar geacht ten
opzichte van de weerstand in de scheidende laag.
• De deklaag (laag 1 in het kwantiteitsmodel) kan in een groter aantal lagen worden
opgedeeld. Wanneer laagdikten te dun worden (criterium van 1 meter), worden lagen
inactief gemaakt, deze spelen geen rol in de modellering.
Deze beschreven procedure is generiek toepasbaar voor NHI kwantiteitsmodellen, de mate van
detaillering van de verschillende kwantiteitslagen is invoer voor de procedure.

2.1.8

Uitbreiding lagenmodel offshore
De ligging van kleilagen in de ondergrond buiten de kustlijn heeft een belangrijke invloed op de
doorwerking van de invloed van de zee landinwaarts (zie bijv. Faneca Sànchez et al., 2012). In
gesprek met TNO-GDN is gebleken dat er weinig bekend is over de onderzeese verbreiding van
weerstandsbiedende lagen. In het kader van het toenemende gebruik van de Noordzee komen er
naar verwachting in de toekomst wel meer gegevens beschikbaar.
Er is daarom een pragmatische aanpak gevolgd. Hierbij is er voor de weerstandsbiedende lagen
waarvoor dit mogelijk is, een koppeling gemaakt tussen de voorkomens op land en verder uit de
kust. Verder uit de kust is de verbreiding van enkele ondiepe lagen gekarteerd in het Delfstoffen
Informatie Systeem. Het betreft het voorkomen van de Holocene Naaldwijk formatie, en specifiek
de Lagen van Velsen en Bergen, en vroeg-Holocene weerstandsbiedende lagen voor de kust van
Zeeland.
Van diepere lagen is te weinig bekend om een soortgelijke methode toe te passen. Het bestaande
lagenmodel is op grotere diepte horizontaal geëxtrapoleerd.

2.2

Ontwikkelen transparante methode voor opbouw zoet-zout modellen
Onder de naam imod-python is een open source Python pakket ontwikkeld, gericht op het
genereren van model input van iMODFLOW en iMOD-WQ modellen, en het verwerken en
analyseren van modelresultaten.
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Python is een flexibele, leesbare, open source programmeertaal, en ideaal voor het schrijven van
scripts. Scripts zijn bijzonder geschikt voor grondwatermodellering of data analyse. Een script is
een precieze beschrijving van alle bewerkingen die op de data zijn gedaan. Door uitsluitend data
via scripts te bewerken, bestaat er een volledig getuigschrift van het gehele modelleerproces. Dit
maakt het veel gemakkelijker om fouten op te sporen en te corrigeren. Bovendien is zo’n aanpak
bij uitstek reproduceerbaar: mits goed opgezet, kan een modelstudie met een druk op de knop
relatief eenvoudig opnieuw worden uitgevoerd.
Globaal bestaat imod-python uit de volgende componenten:
• Modules om iMODFLOW en iMOD-WQ (iMOD-WQ) bestanden te lezen en te schrijven.
• Modules om volledige input voor modelleren te genereren vanuit Python (vergelijkbaar met
FloPy (Bakker et al., 2016) voor regulier MODFLOW).
• Modules voor geografische data: herschalen van celgroottes met specifieke methodes,
ruimtelijke interpolaties, verrastering van vector data, herprojectie tussen coördinatensystemen,
etc.
• Modules voor analyse van modelresultaten: specifieke selectie of visualisatie van data.
Bijvoorbeeld tools om de waterbalans te analyseren, of problemen in modelperformance op te
sporen.
Deze modules zijn niet vanaf nul geschreven, maar maken veelvuldig gebruik van bestaande
open-source Python pakketten. De belangrijkste zijn:
• Numpy (Van Der Walt et al., 2011): basis datastructuur voor numerieke arrays in Python.
• Dask (Dask Development Team, 2016): verschaft gereedschappen voor parallelle en out-ofcore (groter dan geheugen) berekening.
• Pandas (McKinney, 2010): Pandas biedt datastructuren en analysegereedschappen voor data
in tabelvorm (bijv. tijdserie-analyse).
• Xarray (Hoyer & Hamman, 2017): Xarray is gebouwd bovenop numpy, dask, en pandas; en
biedt datastructuren en gereedschappen om met multidimensionale data te werken, alsmede
functies om veel gebruikte bestandsformaten te lezen en te schrijven. Assen zijn gelabeld, en
kennen hun eigen coördinaten. Dit geeft veel mogelijkheden om op een robuustere en
intuïtievere manier om drie- of vier- dimensionale data te werken (bijvoorbeeld: tijd, laag, y, x).
• GeoPandas (Jordahl et al., 2019): geopandas is een uitbreiding van Pandas voor ruimtelijke
vector data, en kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het lezen van shapefiles.
• Rasterio (Gillies & others, 2013): rasterio is een python interface voor GDAL (Geospatial Data
Abstraction Library), een zeer uitgebreide gereedschapskist primair voor het lezen, schrijven,
en bewerken van geografische rasterdata.
• Numba (Lam et al., 2015): numba is een just-in-time compiler en zet Python functies om, die
normaal gesproken relatief langzaam rekenen, naar geoptimaliseerde machine code. Hiermee
komen rekensnelheden in de buurt van Fortran en C.
• Matplotlib (Hunter, 2007): de standaard bibliotheek voor visualisatie binnen Python.
• PyVista (Sullivan & Kaszynski, 2019): een module om databestanden in 3D te visualiseren.
Een typisch script in een workflow zal slechts in beperkte mate specifieke imod-python functies
gebruiken: de meerderheid van het werk wordt gedaan door functies die reeds beschikbaar zijn in
de hier genoemde pakketten. De functies in imod-python vullen bestaande methodes aan, of
bieden alternatieven wanneer de standaard methodes niet snel, efficiënt, of gebruikersvriendelijk
genoeg zijn. Het doel is om het pakket daarmee relatief lichtgewicht te houden.
Door middel van uitgebreide unittesting (volledig dekkende tests voor kritische code) zijn de
procedures en scripts getest. Ontwikkeling van imod-python vindt plaats op een open-source Git
server (https://gitlab.com/deltares/imod/imod-python).
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2.3

Implementatie effect van variabele dichtheid op stijghoogteverdeling in
MODFLOW-2005
Om het effect van ruimtelijk dichtheidsvariaties in het grondwater (als gevolg van ruimtelijk
variërende zoutgehaltes) op de stijghoogteverdeling mee te kunnen nemen in het LHM kwantiteit,
is de voor het LHM kwantiteit gebruikte iMODFLOW-rekencode aangepast. Deze rekencode
betreft een door Deltares aangepaste variant van MODFLOW-2005 (Harbaugh, 2005). De
aanpassingen betreffen met name modelkoppelingen met MetaSWAP en Mozart-DM, en de
iMOD-functionaliteit. Met deze aanpassing wordt het mogelijk om het effect van dichtheid mee te
nemen in het LHM kwantiteitsmodel, zonder de verplaatsing van zout te hoeven berekenen. Voor
het berekenen van scenario’s binnen het Nationaal Watermodel (NWM), waar LHM kwantiteit deel
van uitmaakt, kunnen met LHM zoet-zout projecties worden gemaakt van de veranderde
chlorideverdeling in het grondwater gegeven het scenario. De chlorideverdeling kan vervolgens
als stationaire chlorideverdeling worden toegepast in LHM kwantiteitsmodel, om zo te corrigeren
voor het mee-veranderde dichtheidseffect.
Voor het inbouwen van dichtheidseffecten is gebruik gemaakt van procedures zoals die zijn
opgenomen in de modelcode SEAWAT (Guo & Langevin, 2002), om specifiek te zijn SEAWAT
versie 4 (Langevin et al., 2008). SEAWAT is gebaseerd op MODFLOW-2000; een oudere versie
van MODFLOW dus dan toegepast binnen iMOD en het LHM. Dat betekent dat SEAWAT niet
direct toepasbaar is binnen het LHM, vooral omdat de modelkoppelingen en de iMODfunctionaliteit ontbreken. Om in het LHM toch dichtheidseffecten te kunnen verdisconteren, zijn de
noodzakelijke code-aanpassingen, zoals die in SEAWAT op MODFLOW-2000 zijn toegepast,
overgebracht naar iMODFLOW.

2.3.1

Mathematische achtergrond van dichtheidsafhankelijke grondwaterstroming
Vergeleken met de standaard, constante-dichtheidsformulering van grondwaterstroming in
iMODFLOW, worden de op te lossen vergelijkingen voor grondwaterstroming grofweg op drie
manieren aangepast om dichtheidseffecten te verdisconteren:

2.3.1.1

Van volumebalans naar massabalans
In iMODFLOW worden de grondwaterstromingsvergelijkingen opgesteld en opgelost op
volumebasis; tijdens het oplossen van de vergelijkingen wordt ervoor gezorgd dat voor elke
modelcel de volumebalans klopt. In geval van dichtheidsverschillen dient echter een massabalans
in plaats van een volumebalans bijgehouden te worden, zie vergelijking 1:
−𝛻 ∙ (𝜌𝑞´ ) + 𝜌´𝑞𝑠 =
waarin:
𝛻 = de gradiënt operator
𝜌
𝑞´
𝜌´
𝑞𝑠
𝜃
t

2.3.1.2
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𝜕
𝜕𝑥

+

𝜕
𝜕𝑦

+

𝜕(𝜌𝜃)
𝜕𝑡

(1)

𝜕
𝜕𝑧

= de dichtheid van het grondwater [ML-3]
= de fluxvector [LT-1]
= de dichtheid van het water dat het systeem binnenkomt of verlaat via bronnen/sinks [ML-3]
= de volumetrische stroomsnelheid per eenheidsvolume aquifer vanuit/naar bronnen/sinks [T -1].
= de porositeit [-]
= de tijd [T]

Darcy in equivalente zoetwaterstijghoogte
In iMODFLOW wordt de wet van Darcy toegepast op basis van stijghoogtegradiënten. In een
grondwatersysteem zonder dichtheidsvariatie kunnen druk en stijghoogte eenvoudig naar elkaar
omgerekend worden als ook de plaatshoogte (de hoogte ten opzichte van een vast referentiepunt)
bekend is. Als er wel dichtheidsverschillen zijn is de wet van Darcy op basis van
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stijghoogtegradiënten niet meer toepasbaar. In SEAWAT wordt daarom de stijghoogte vervangen
door de “zoetwaterstijghoogte”. De zoetwaterstijghoogte is gelijk aan het peil dat in een peilbuis
bereikt zou worden indien deze gevuld zou zijn met zoet water. Deze maat voor de energie per
eenheid van gewicht hangt dus niet af van de dichtheid van het grondwater ter plaatse van het
filter van de peilbuis.
De componenten van de specifieke fluxvector in de x en y richting uit Vergelijking 1 zien er als
volgt uit p basis van zoetwaterstijghoogte:
𝜕ℎ𝑓

𝑞𝑥 = −𝐾𝑥

𝜕𝑥

, 𝑞𝑦 = −𝐾𝑦

𝜕ℎ𝑓
𝜕𝑦

(2)

waarin
𝐾𝑖 = doorlatendheid in i-richting [LT-1]
ℎ𝑓 = zoetwaterstijghoogte [L]
De zoetwaterstijghoogte hf kan worden berekend vanuit de stijghoogte h via:
ℎ𝑓 =

𝜌
𝜌𝑓

ℎ−

𝜌−𝜌𝑓
𝜌𝑓

𝑍

(3)

waarin Z de hoogte ten opzichte van een referentieniveau (bijvoorbeeld NAP) is [L].

2.3.1.3

Verticale stroming
Voor stroming in de verticale richting dient het effect van de zwaartekracht verdisconteerd te
worden. qz Is daarom gegeven als:
𝑞𝑧 = −𝐾𝑧

𝜕ℎ𝑓
𝜕𝑧

+

𝜌−𝜌𝑓
𝜌𝑓

(4)

Bovenstaande vergelijkingen gelden voor aquifers met een horizontale gelaagdheid. Voor
afleidingen voor het complexere geval waarin de primaire doorlatendheidsrichtingen niet
samenvallen met de assen van het coördinatensysteem wordt verwezen naar Guo en Langevin
(2002).

2.3.2

Implementatie
Bovengenoemde veranderingen ten opzichte van de standaardafleiding van het op te lossen
systeem van vergelijkingen voor stroming van grondwater met een constante dichtheid resulteren
in vele aanpassingen van de subroutines in MODFLOW waarin deze vergelijkingen worden
opgebouwd. Deze aanpassingen zijn vrijwel één op één overgenomen van SEAWAT. Hiertoe zijn
in SEAWAT de variabele-dichtheidsformuleringen (zoals aanwezig in de zogenaamde Variable
Density Flow (VDF)-routines vergeleken met de standaardformuleringen (uit de Ground Water
Flow (GWF)-routines, en zijn de verschillen geïmplementeerd in de betreffende
standaardformuleringen van MF2005 en ondergebracht in afzonderlijke VDF-routines binnen
iMODFLOW.
Niet alle iMODFLOW packages zijn compatibel gemaakt met het VDF proces. De implementatie
beperkt zich tot de packages die binnen LHM kwantiteit gebruikt worden (BAS, BCF, WEL, DRN,
RIV, GHB, CHD,RCH) plus de eveneens veel gebruikte packages LPF en EVT.
De implementatie komt neer op het toevoegen van een nieuwe package aan iMODFLOW, te
weten de VDF package, conform de VDF package van SEAWAT. De VDF package van SEAWAT
kent een groot aantal instellingen, die door de gebruiker gekozen kunnen worden. Daarbij gaat het
vooral om de mate van verwevenheid tussen stroming en transport. Omdat de iMODFLOW
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implementatie geen transportcomponent kent, zijn de meeste instellingen bij voorbaat vastgesteld
en daarom hard geprogrammeerd. Andere opties/instellingen zijn hard geprogrammeerd omwille
van de eenvoud. Tabel 2.3 geeft de te kiezen instellingen/parameters van de VDF package in
SEAWAT, met daarbij de invulling ervan in de iMODFLOW implementatie. Voor nadere uitleg van
de instellingen/parameters wordt verwezen naar Langevin et al. (2008). De VDF package zoals
geïmplementeerd in iMODFLOW verlangt als enige verplichte invoer de chlorideconcentraties per
stressperiode in g/L, op te geven als IDF-bestand (iMOD bestandsformaat) per modellaag.
Daarnaast kunnen voor de RIV, GHB en CHD package dichtheidsvelden worden opgegeven,
eveneens als IDF-bestand per modellaag. Deze worden dan omgezet naar de zogenaamde
“auxiliary variable” RIVDEN, GHBDEN en CHDDEN in de respectievelijke iMODFLOW
invoerbestanden die vanuit de iMODFLOW-runfile gecreëerd worden. De werking van deze
“auxiliary variabelen” is geheel conform SEAWAT. Indien geen auxiliary variabelen worden
opgegeven wordt een referentiedichtheid van 1000 kg/m3 aangenomen.
Deze implementatie is opgenomen in iMOD release 5.1.
Tabel 2.3

2.4

Instellingen van de VDF package zoals geïmplementeerd in iMODFLOW.

Instelling

Waarde

Omschrijving

MT3DRHOFLG

0

Stroming is losgekoppeld van transport; dit volgt uit het
feit dat geen transport wordt berekend

MFNADVFD

1

Keuze voor een “upstream weighted” algoritme voor de
berekening van de representatieve dichtheid tussen twee
knooppunten

NSWTCPL

-

Niet van toepassing omdat geen transport wordt
berekend

IWTABLE

0

Geen toepassing van de “variable density water-table
correction”

DENSEMIN

0.0

Geen toepassing van een minimale dichtheid

DENSEMAX

0.0

Geen toepassing van een maximale dichtheid

DRHODC

1.4

Toename van de dichtheid bij eenheidstoename van de
concentratie. Berekend als (1025. – 1000.)/17.86, waarbij
17.86 (g/L) de aangenomen chlorideconcentratie van
zeewater is en 1025. de dichtheid van zeewater.

INDENSE

2

In het .VDF invoerbestand worden chlorideconcentraties
opgegeven per stressperiode, welke intern worden
omgerekend naar dichtheden

DENSE

<Invoer>

Dit betreft de op te geven chlorideconcentraties per
stressperiode

Versnelling rekentijden
Het modelleren van zoet-zout grondwater kent door de koppeling van grondwaterstroming met
zouttransport relatief (zeer) lange rekentijden als lange simulatieperiodes worden doorgerekend.
Recent is in een samenwerking tussen Universiteit Utrecht en Deltares de softwarecode iMODWQ voor specifieke toepassingen geparallelliseerd, waardoor sterk verkorte rekentijden mogelijk
zijn (Verkaik et al., 2018). Deze parallellisatie is verder geoptimaliseerd en opgenomen in de
recent gereedgekomen iMOD-WQ software. Berekeningen kunnen eenvoudig parallel worden
uitgevoerd op rekenclusters. Voor LHM zoet-zout is hiervoor gebruik gemaakt van Amazon Web
Services.
Naast parallellisatie kan zouttransport modellering tot ordes worden versneld door slim te kijken
naar de gehanteerde discretisatie in relatie tot de vereiste stabiliteitscriteria. Binnen imod-python
(de Toolbox NHI zoet-zout) zijn evaluatie-tools beschikbaar gemaakt om mogelijke problemen met
rekentijden te onderkennen en op te lossen.
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2.5

Ontwikkeling basismodel LHM zoet-zout
Op basis van de gereedgekomen Toolbox NHI zoet -zout en LHM kwantiteit versie 4.0 (Hunink et
al., 2020), is een landelijk zoet-zout grondwatermodel gerealiseerd: het LHM zoet-zout. Het
opzetten van het LHM zoet-zout gebeurt in een vastgelegde transparante workflow binnen
versiebeheer. In deze workflow zijn consistentiechecks opgenomen om veelgemaakte data- en
modelleerproblemen (bijvoorbeeld inconsistente ligging van randvoorwaarden) vooraf te
ondervangen.
Een belangrijk uitgangspunt van het LHM zoet-zout is dat het is gebaseerd op -, en consistent is
met het LHM kwantiteit versie 4.0 (zie ook het Plan van Aanpak (Delsman & Oude Essink, 2019)).
Deze consistentie betreft de modellaag indeling (waarbij de kwantiteit-lagen binnen het LHM zoetzout wel verder worden gedetailleerd), en de verschillende randvoorwaarden. Deze consistentie is
nodig voor het aanleveren van berekeningsresultaten van LHM zoet-zout (zoutconcentratie aan de
onderkant van de deklaag en op grotere diepte, het stationaire dichtheidsveld gebaseerd op de
zoet-zout verdeling) aan LHM kwantiteit. De resolutie van het LHM zoet-zout is horizontaal dan
ook gelijk aan het LHM kwantiteit (250 m).
Met behulp van de Toolbox NHI zoet-zout is het LHM zoet-zout in de volgende stappen afgeleid:

2.5.1

Verticaal gedetailleerd lagenmodel
Met behulp van de procedure beschreven in paragraaf 2.1.7 is een verticaal gedetailleerder
lagenmodel afgeleid op basis van het LHM versie 4.0 lagenmodel. Het aantal lagen is uitgebreid
van 8 (LHM versie 4.0) tot 39 modellagen. Deze modellagen zijn niet allemaal over heel
Nederland actief. Specifiek voor het LHM zoet-zout geldt daarbij het volgende:
• De deklaag (laag 1 in het kwantiteitsmodel) wordt apart behandeld. Deze laag wordt in
maximaal tien lagen opgedeeld. Hierbij wordt de oorspronkelijke verticale weerstand volledig
opgenomen in laag 10. In de lagen 1 – 9 wordt een verwaarloosbare verticale weerstand
verondersteld (een verticale doorlatendheid van 10 m/d). Deze conceptuele keuze is gemaakt
om aan te sluiten bij de parameterisatie van lekweerstanden in het LHM volgens de methode
van De Lange (De Lange, 1999). Hierbij is de lekweerstand zo gedefinieerd, dat de
lekweerstand de volledige weerstand bevat die water in een 250 m cel ondervindt bij afstroming
naar ontwateringsmiddelen. Deze weerstand is opgenomen in de weerstand van de
ontwateringsmiddelen (volgende paragraaf). Weerstand opnemen tussen de freatische
modellagen zou daarmee neerkomen op een dubbeltelling van deze weerstand. Wanneer
laagdikten te dun worden (criterium van 1 meter), worden lagen inactief gemaakt, deze spelen
geen rol in de modellering.
• Laag 2 (eerste watervoerend pakket) is opgedeeld in 5 modellagen.
• Lagen 3, 4, 5 en 6 zijn inclusief de bovenliggende scheidende laag elk opgedeeld in 5
modellagen.
• Lagen 7 en 8 van het LHM lagenmodel zijn elk opgenomen als twee lagen (watervoerende laag
en bovenliggende scheidende laag) in het lagenmodel van LHM zoet-zout.
De toekenning van de 8 LHM versie 4.0 modellagen aan 39 LHM zoet-zout modellagen is
schematisch weergegeven in Figuur 2.8.
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LHM lagenmodel

Laag 1
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LHM zoetzout lagenmodel
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Figuur 2.8 Schema toekennen 8 modellagen LHM versie 4.0 aan 39 LHM zoet-zout modellagen.

Het lagenmodel van LHM zoet-zout is in zeewaartse richting uitgebreid tot ongeveer 20 km uit de
kust. De parameterisatie hiervan is gebaseerd op paragraaf 2.1.8.
2.5.2
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Randvoorwaarden en modelparameters uit LHM versie 4.0
Het geheel aan randvoorwaarden en modelparameters van LHM versie 4.0 is als volgt toegekend
aan het gedetailleerde lagenmodel:
• Waterlopen (RIVER package): de 4 riviersystemen (het hoofdwater, de primaire, secundaire en
tertiaire watersystemen, die in MODFLOW met de RIVER package zijn gemodelleerd) zijn op
basis van hun bodemligging toegekend aan een modellaag in het LHM zoet-zout. Deze
toekenning is voor de systemen primair, secundair en tertiair beperkt tot de freatische
watervoerende lagen 1 – 9. Dit is consistent met het LHM kwantiteit, waar alleen het
hoofdwater-systeem door de deklaag heen snijdt. Met behulp van de geïnterpoleerde
oppervlaktewater zoutconcentratie is aan het hoofdwatersysteem een chlorideconcentratie
opgelegd. Er kan in iMOD-WQ per modelcel maar één chlorideconcentratie worden opgelegd.
Het hoofdwatersysteem bevat veruit de belangrijkste infiltrerende waterlopen en is daarom als
bepalend verondersteld voor de chlorideconcentratie. Het waterpeil en de conductance zijn
overgenomen uit LHM versie 4.0. In het LHM kwantiteit wordt een infiltratiefactor toegepast om
meer weerstand te modelleren bij infiltratie dan bij drainage. iMOD-WQ ondersteunt - net als de
oorspronkelijke SEAWAT code waar iMOD-WQ op is gebaseerd -, het gebruik van een
infiltratiefactor niet. Er is daarom onderscheid gemaakt in waterlopen die in het stationaire
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model infiltreren, en waterlopen die in het stationaire model draineren. Voor de infiltrerende
waterlopen is de conductance vervolgens vermenigvuldigd met de infiltratiefactor.
Drainage (DRAIN package): de 3 drainagesystemen in LHM versie 4.0 (maaivelddrainage,
maaiveldgreppels en buisdrainage) zijn op basis van hun bodemligging toegekend aan een
modellaag in het LHM zoet-zout. De toekenning is beperkt tot lagen 1 – 9, de freatische lagen.
De maaivelddrainage is vast aan de bovenste actieve cellaag toegekend. De conductance is
overgenomen uit LHM versie 4.0.
Wellen (DRAIN package): wellen zijn kortsluitstromingen tussen het watervoerend pakket en
het oppervlaktewater, die een belangrijke rol spelen in zouttransport naar oppervlaktewater in
diepe polders. Wellen zijn in LHM versie 4.0 geschematiseerd als ‘rivers’ in LHM versie 4.0 laag
2 (eerste watervoerend pakket). De ligging, peil en conductance van de wellen zijn
overgenomen uit LHM versie 4.0. In LHM zoet-zout is gekozen deze wellen te schematiseren
als een DRAIN, waarbij de conductance gelijkelijk is verdeeld over de 5 lagen van het
watervoerend pakket. Hiermee wordt eenvoudig gesimuleerd dat wellen water onttrekken uit
het gehele watervoerend pakket, en daarmee ook zouter, dieper water aantrekken.
Onttrekkingen (WEL package): niet van alle onttrekkingen in LHM kwantiteit is de precieze
filterstelling bekend. Waar de filterstelling bekend was, kon de onttrekking direct worden
toegekend aan de modellagen waarbinnen de boven- en onderkant van het filter zich bevinden.
Waar alleen de LHM kwantiteit modellaag bekend is en de precieze filterstelling niet, is het filter
van de onttrekking verondersteld zich te bevinden in de bovenste tien meter van de LHM
kwantiteit modellaag. Onttrekkingen worden hierbij niet aan lagen toegekend met een
transmissiviteit van minder dan 10 m2/d.
Grondwateraanvulling (RECHARGE package): aan LHM zoet-zout is de gemiddelde
grondwateraanvulling over de periode 1998-2007 toegekend, zoals deze met LHM 3.4
(MODFLOW-MetaSWAP) langjarig is berekend. Aan de grondwateraanvulling is een vaste
chlorideconcentratie van 0.05 g/L opgelegd. Er was niet tijdig een langjarige
grondwateraanvulling beschikbaar gebaseerd op LHM versie 4.0.
Zee randvoorwaarde en stijghoogte randvoorwaarde Limburg (GHB package): de general head
boundary van LHM versie 4.0 is toegekend aan LHM zoet-zout. In de GHB van LHM is de
Noordzee als randvoorwaarde opgenomen. In de opgelegde stijghoogte is een dichtheidseffect
opgenomen. Omdat dichtheidscorrectie binnen LHM zoet-zout ‘automatisch’ wordt toegepast, is
de in LHM versie 4.0 opgenomen correctie verwijderd. De GHB is uitgebreid voor de
zeewaartse uitbreiding van LHM zoet-zout. In LHM versie 4.0 is voor Zuid-Limburg aan de
oostrand over een korte afstand een vaste stijghoogte randvoorwaarde opgenomen. Deze is
overgenomen in LHM zoet-zout.
Horizontale anisotropie en breuken (ANI package , HFB package): zowel horizontale
anisotropie (ANI) als breuken (HFB) worden vooralsnog niet ondersteund door de iMOD-WQ
runfile. Horizontale anisotropie is met name van belang voor het modelleren van
scheefstellingen in de stuwwallen, het modelleren van abrupte doorlatendheidsovergangen
speelt vooral rond de Centrale Slenk en Limburg. Deze gebieden zijn overwegend zoet en geen
focusgebied voor LHM zoet-zout. Het niet meenemen van deze modelparameters lijkt daarom
in deze fase aanvaardbaar.

2.5.3

Overige modelparameters
• Het mediane (p50) resultaat van de 3D interpolatie van grondwater chlorideconcentratie is
opgelegd als de initiële zoet-zoutverdeling.
• De porositeit is voor het gehele model gesteld op 0.3.
• De longitudinale en transversale dispersie en moleculaire diffusiecoëfficiënt zijn ingesteld op
respectievelijk 1 m, 0.1 m en 0.0001 m2/d.

2.6

Plausibiliteitstoets basismodel LHM zoet-zout
De resultaten van het ontwikkelde basismodel LHM zoet-zout zijn zowel kwantitatief als kwalitatief
getoetst op plausibiliteit. De aanpak van de plausibiliteitstoets is beschreven in een memo aan de
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begeleidingscommissie NHI zoet-zout. Deze memo is integraal opgenomen als bijlage A. Hierbij is
plausibiliteit als volgt gedefinieerd:
Het model functioneert zodanig, dat: (1) verschillen tussen metingen en modelresultaten verklaard
kunnen worden uit de gehanteerde modelparameters of meetfouten, (2) de respons van het model
op opgelegde veranderingen van randvoorwaarden op basis van de fysica te verklaren is.
Plausibiliteit betekent dus geen perfecte overeenkomst met metingen, maar een transparant
model met plausibele resultaten (conform bovenstaande definitie) op nationale schaal. In de
plausibiliteitstoets is LHM zoet-zout in de eerste plaats vergeleken met LHM. Verder is op
nationale schaal gekeken naar de berekende stijghoogte, kwelfluxen en zoutvrachten op
polderniveau, en de chlorideverdeling. Daarnaast zijn enkele lange termijn scenario’s (autonoom,
klimaat, zeespiegelstijging) verkennend doorgerekend en op basis van expertkennis en
modelresultaten van regionale zoet-zout modellen geanalyseerd op plausibele resultaten.
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3

Resultaten

3.1

Landelijke, actuele datasets voor zout in de ondergrond

3.1.1

Gegevensverzameling chloride in grond- en oppervlaktewater
Na de gegevensverzameling bestaat de database voor metingen van grondwater-chloride uit meer
dan 90000 unieke locaties (x, y). Locaties met meerdere z-coördinaten (meerdere filters of
geofysische metingen in de z) tellen hierbij als één locatie. De hoeveelheid unieke locaties per
gegevenstype is weergegeven in Tabel 3.1. Niet alle aangeschreven organisatie zijn in staat
geweest binnen de gestelde termijn gegevens aan te leveren. Zo missen enkele helikopter
surveys en metingen in duingebieden. Bijlage B geeft een overzicht van de aangeleverde
gegevens en de contactpersonen bij de verschillende organisaties.
Tabel 3.4

Hoeveelheid unieke locaties per gegevenstype.

Gegevenstype

Aantal x, y locaties

Chemische analyse

34483

52226

7796

17865

483

5100

2644

183800

SlimFlex

43

463

Prikstok

25

33

7796

105510

Airborne-EM, FRESHEM methode

38741

2237876

Totaal

92011

2602873

Vertical Electrical Sounding
Electrical Cone Penetration Test
Boorgatmeting

Airborne-EM

a)
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Figuur 3.9
Overzicht unieke locaties metingen van chloride in het grondwater. a) locaties van chemische
analyses (ANA), b) locaties van vertical electrical soundings (VES), c) locaties van
geleidbaarheidssonderingen (ECPT), d) locaties van open-boorgatmetingen (BL), e) locaties van SlimFlex
metingen (SF), f) locaties van prikstokmetingen (TEC), g) locaties van Airborne EM metingen (AEM), h)
locaties van Airborne EM metingen met FRESHEM methode uitgewerkt (FHEM).

De beschikbare gegevenstypen chemische analyses, VES en boorgatmetingen zijn geografisch
redelijk gelijk verdeeld over Nederland. De gegevens zijn evenwel sterk scheef verdeeld waar het
de chlorideconcentratie in het grondwater betreft. Metingen in het zoete bereik domineren de
metingen sterk. Hetzelfde is het geval voor ondiepe metingen (Figuur 3.10). Metingen van brak en
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zout grondwater zijn daarmee schaars, evenals metingen op grotere diepte. In de database zijn
metingen opgenomen uit de 19e eeuw. Dit betreft een klein aantal. Het aantal metingen neemt toe
vanaf de jaren 60, de uitschieter rond 1970 wordt deels veroorzaakt door het toekennen van 1970
als jaartal voor geofysische metingen waarvan niet bekend is wanneer deze hebben
plaatsgevonden.
a)

b)

c)

Figuur 3.10 Histogrammen van a) de gemeten concentratie (g/L), b) z-coördinaat meting (m NAP), en c) jaar
van de meting. De FRESHEM-metingen zijn niet opgenomen in deze histogrammen omdat deze de
diagrammen door de grote hoeveelheid gegevens anders zouden domineren.

a)

b)

Figuur 3.11 Overzicht unieke locaties metingen van chloride in het oppervlaktewater. a) locaties van
chemische analyses, b) locaties van geleidbaarheidsmetingen.
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De verzamelde oppervlaktewatermetingen zijn weergegeven in Figuur 3.11. De metingen zijn alle
van recente datum en geografisch goed verspreid.
3.1.2

3D interpolatie chlorideconcentratie grondwater
Als eerste stap in de procedure (paragraaf 2.1.5) is de verticale anisotropie bepaald. Figuur 3.2
geeft de directionele semivariogrammen voor de indicator 3 g/L in de horizontale en verticale
richting. Een semivariogram plot het halve gemiddelde gekwadrateerde verschil tussen de waarde
op punten op een bepaalde afstand van elkaar als een functie van deze afstand. Voor een
indicator is de meetwaarde een onderschrijdingskans, en daarmee een getal tussen 0 en 1. Dit is
terug te zien in de semivariantie waarde. De experimentele semivariogrammen zijn gefit met een
Spherical variogram model. Eventueel aanwezige trends in de gegevens zijn hierbij niet vooraf
verwijderd. Op basis van het verschil in de range parameter tussen beide is de verticale
anisotropie-ratio bepaald op 120. Dit wil zeggen dat ruimtelijke correlatie voor een diepteverschil
van 10 m overeenkomt met de ruimtelijke correlatie voor een horizontale afstand van 1200 m.
Deze waarde is in dezelfde orde van grootte als gegeven door Pebesma (2009), en is in de
verdere interpolatieprocedure aangehouden als verticale anisotropie-ratio.

Figuur 3.12 Horizontaal (links) en verticaal semivariogram (rechts) voor indicator 3 g/L.

De verticale anisotropie is toegepast op de dataset, waarmee de verticale afstand tussen
metingen met de anisotropie-ratio is vermenigvuldigd. Vervolgens is voor de indicator 3 g/L een
omnidirectioneel semivariogram gefit met een Spherical variogram model (Figuur 3.3), met de
parameters weergegeven in Tabel 3.5. Deze parameters laten een goede fit zien met de
meetgegevens. Deze variogram-parameters zijn voor alle indicators toegepast.

Figuur 3.13 Omnidirectioneel semivariogram met gefit variogram model na toepassing van een verticale
anisotropie van 120.
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Tabel 3.5

Gefitte variogram parameters en overige instellingen.

Parameter

Waarde

Nugget

0.006

Sill

0.048

Range

5900 m

Verticale anisotropie

120

Type variogram model

Spherical

Minimum en maximum aantal observaties

Minimum: 40, maximum: 50

Maximale afstand

36000 m

Maximum aantal observaties per octant

7

Extent

X: [0 – 300000]
Y: [300000 – 625000]
Z: [ -600 – 125]

Resolutie

Horizontaal: 250 m
Verticale laagindeling (m NAP) (46 lagen, laagmiddens):
110
80
50
40
30
20
10
5
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16
-18
-20
-25
-30
-35
-40
-45
-50
-60
-70
-80
-90
-100
-110
-120
-130
-140
-150
-160
-170
-180
-190
-200
-220
-240
-260
-280
-300
-500

Met het bepaalde variogrammodel is voor alle indicators apart driedimensionaal geïnterpoleerd.
Het resultaat van deze interpolaties (de onderschrijdingskans van een bepaalde indicator, of
chlorideconcentratie) is daarna samengevoegd tot een cumulatieve geschatte
kansverdelingsfunctie van de chlorideconcentratie in het grondwater. Om er voor te zorgen dat de
cumulatieve kansverdeling inderdaad altijd oplopend is, is een zogeheten ‘order-relation-correctie’
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toegepast, op basis van het gemiddelde van de opwaartse en neerwaartse correctie (zie
paragraaf 2.1.5). De onzekerheid van de geïnterpoleerde chlorideconcentratie is door deze
cumulatieve kansverdelingsfunctie op elk punt vastgelegd. Deze onzekerheid wordt bepaald door
de onzekerheid in de invoergegevens (een oude VES meting is veel onzekerder dan een recente
chloride analyse), en daarnaast door de interpolatie zelf (veel punten op korte afstand geeft een
kleinere onzekerheid dan weinig punten in de directe omgeving).
Figuur 3.14 geeft een driedimensionaal beeld van de mediane waarde van de geïnterpoleerde
chlorideconcentratie, in Figuur 3.15 worden de p25, p50 en p75 naast elkaar getoond. De
geïnterpoleerde chlorideverdeling geeft een over het algemeen logisch beeld van een kuststreek
met ondiep zout, een aanwezige zoetwaterbel onder de duinen, en een zoet binnenland. Het
ondiepere zout in Zeeland en de Fries-Groningse kustregio reflecteert de ontstaansgeschiedenis,
in deze gebieden was zo’n duizend jaar geleden nog zee-invloed aanwezig. In Noord- en ZuidHolland is het zout dieper aanwezig. Met uitzondering van Zeeland, waar door FRESHEM de
zoutconcentratie van de ondiepe ondergrond gedetailleerd in beeld is gebracht, missen in het
interpolatieresultaat de ondiepe regenwaterlenzen die ontstaan boven brak grondwater in
kwelgebieden in bijvoorbeeld het Fries-Groningse kustgebied (de Louw et al., 2011). Er zijn zo
goed als geen metingen beschikbaar van deze regenwaterlenzen. Het laten ‘inspelen’ van de
initiële zoet-zoutverdeling in het model, waarbij regenwaterlenzen zich modelmatig vormen door
de infiltratie van regenwater, zal dan ook nodig blijven. Een ander artefact van de geostatistische
interpolatie is het op verschillende locaties voorkomen van inversies (zout boven zoet grondwater)
die hier in werkelijkheid niet voorkomen, doordat zoete metingen op grotere diepte worden
geïnterpoleerd tot onder brakke metingen. Voorbeelden hiervan zijn te vinden onder de
Horstermeerpolder, en in het IJsselmeer nabij Enkhuizen.

Figuur 3.14 3D beeld mediane waarde geïnterpoleerde chlorideconcentratie grondwater in g/L.
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Figuur 3.15 Spreiding tussen 25- en 75-percentiel van het geïnterpoleerde 3D beeld chlorideconcentratie
grondwater, uitgedrukt in aantal klassen verschil tussen p25 en p75. De klassenindeling volgt de legenda van
Figuur 3.14.

In de geïnterpoleerde chlorideverdeling is het effect te zien van de afnemende
databeschikbaarheid, en daardoor toenemende onzekerheid met de diepte. De verschillen tussen
het 25- en 75-percentiel zijn groter in westelijk Nederland, en lopen snel op met de diepte (Figuur
3.15). Dit beeld is gangbaar voor de kustregio, met uitzondering van Zeeland. In Zeeland wordt de
onzekerheid van de chlorideverdeling gestuurd door de aanwezige onzekerheid in het FRESHEM
resultaat. Hier is de grens tussen GeoTOP en REGIS (-50 m NAP) duidelijk zichtbaar, onder
welke diepte de grotere onzekerheid in lithologie zich vertaald in grotere onzekerheid in
chlorideconcentratie.
Figuur 3.16 geeft voor een transect van Zandvoort tot Hilversum een doorsnede van de
geïnterpoleerde chlorideconcentratie en de beschikbare metingen. Hier is goed zichtbaar dat de
onzekerheid van de chlorideverdeling op grotere diepte groot is, en dat dit samenhangt met de
beperkte hoeveelheid beschikbare metingen. Op x-coördinaat 45000 m bevindt zich de
Horstermeerpolder. In deze polder stroomt brak kwelwater naar de oppervlakte. Door de
afwezigheid van metingen op grotere diepte onder deze polder levert de interpolatie een inversie
op: zoet grondwater wordt op grotere diepte onder de Horstermeer geïnterpoleerd. In
werkelijkheid zal het ondiepe brakke grondwater in connectie staan met het dieper aanwezige
brakke grondwater (Delsman et al., 2014).
In een representatief testgebied (Figuur 2.6) is een crossvalidatie uitgevoerd, waarna de volgende
statistieken zijn berekend:
• ME, gemiddelde afwijking
• MAE, gemiddelde absolute afwijking
• RMSE, root mean squared error
• COR, Pearson correlatiecoëfficiënt
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De statistieken zijn zowel berekend voor de absolute mediane (p50) waarden, als voor een
geclassificeerd resultaat van de mediane waarden. Deze laatste heeft als voordeel dat in de
berekende statistieken de zoete klassen evenveel meetellen als de zoute klassen. Voor de
geclassificeerde vergelijking is de volgende klassenindeling aangehouden: (0.15, 0.3, 1, 2.5, 5,
7.5, 10, 15) g/L. De ME, MAE en RMSE worden vervolgens uitgedrukt in aantal klassen verschil.
Tabel 3.6

Crossvalidatie resultaat.

Omschrijving

ME - gemiddelde
afwijking (bias)

MAE - gemiddelde
absolute afwijking

RMSE - root mean
squared error

Pearson
correlatiecoëfficiënt

-0.05

0.87

2.60

0.67

0.13

0.57

1.22

0.77

Absolute waarden (g/L)

Geclassificeerd (n klassen)

De statistieken laten een kleine gemiddelde afwijking (bias) zien, en ook de gemiddelde absolute
afwijking is beperkt tot ongeveer een halve klasse verschil. Lokaal kunnen er uiteraard wel grote
verschillen optreden. In de RMSE tellen de grotere afwijkingen relatief meer mee, het verschil
tussen MAE en RMSE geeft dan ook aan dat er enkele grote afwijkingen worden berekend tussen
het interpolatieresultaat en de meting.
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Figuur 3.16 Verticale doorsnede door 25 percentiel (boven), 50 percentiel (mediaan, midden) en 75 percentiel
(onder) van geïnterpoleerde chlorideconcentratie grondwater (mg/L), over transect van Zandvoort tot
Hilversum. Beschikbare meetgegevens en opgelegde fictieve meetpunten binnen een afstand van 500 m van
het transect zijn ook weergegeven. Aanwezige scheidende lagen zijn gearceerd weergegeven.

De geïnterpoleerde chlorideverdeling (mediane waarde, 25- en 75-percentiel) is beschikbaar
gemaakt op het Dataportaal NHI (https://data.nhi.nu/).
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3.1.3

2D interpolatie chlorideconcentratie oppervlaktewater
De beschikbare chloride- en geleidbaarheidsmetingen in het oppervlaktewater zijn per
watersysteem (Figuur 2.7) geïnterpoleerd tot een 50 m grid voor heel Nederland. Deze methode
levert goede scheidingen op tussen de verschillende watersystemen (een meetwaarde uit de
Nieuwe Waterweg wordt bijvoorbeeld niet ‘doorgetrokken’ het regionale systeem in.
Voor de Noordzee, Waddenzee en Westerschelde zijn ruimtelijk variërende berekende
saliniteitwaarden beschikbaar van het ‘3D Dutch Continental Shelf – Flexible Mesh Model’ (Zijl et
al., 2018). Hiervoor zijn tijdsgemiddelde waarden van een modelberekening voor het jaar 2012
omgerekend naar chloridewaarden en omgezet naar een 250 m grid. Deze resultaten zijn
gecombineerd met het 2D Kriging resultaat voor de overige wateren. Het 50 m grid is daarvoor via
de mediane waarde opgeschaald naar 250 m resolutie (Figuur 3.17).

Figuur 3.17 2D Beeld geïnterpoleerde chlorideconcentratie oppervlaktewater, aangevuld met modelresultaat
3D Dutch Continental Shelf – Flexible Mesh Model voor de Noordzee, Waddenzee en Westerschelde.

De geïnterpoleerde chlorideverdeling in het oppervlaktewater is beschikbaar gemaakt op het
Dataportaal NHI (https://data.nhi.nu/).
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3.1.4

Detaillering lagenmodel
Met de ontwikkelde procedure is op basis van het LHM kwantiteit lagenmodel een verticaal
gedetailleerder lagenmodel ontwikkeld. Het gedetailleerde lagenmodel volgt de laagscheidingen
zoals deze aanwezig zijn in het LHM kwantiteit lagenmodel. Het gedetailleerde lagenmodel kent in
totaal 39 modellagen. Deze 39 lagen zijn niet overal aanwezig. Er is een minimale laagdikte
aangehouden van 1 m, dunnere lagen zorgen in elk geval voor problemen met de rekentijden in
de modelberekening. De ontwikkelde procedure garandeert een goede connectiviteit tussen
watervoerende en scheidende lagen; er worden geen gaten of juist afdichtingen gecreëerd. Het
doorlaatvermogen en de weerstand van de lagen in LHM kwantiteit zijn omgerekend naar een
horizontale en verticale doorlatendheid en toegekend aan het gedetailleerde lagenmodel. Figuur
3.18 geeft een voorbeeld van de gedetailleerde laagindeling.

Figuur 3.18 Voorbeeld detaillering laagindeling.

3.1.5
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Uitbreiding lagenmodel offshore
Kennis over de ligging van weerstandsbiedende lagen onder de zeebodem is belangrijk om de
landinwaartse invloed van de zee goed mee te nemen in de modellering. Zeker voor vragen rond
het effect van toekomstige zeespiegelstijging is dit een belangrijk gegeven. Hierbij zijn met name
de ondiepe weerstandsbiedende lagen van belang. Met toenemende diepte neemt daarnaast de
kennis over de verspreiding van weerstandsbiedende lagen sterk af. Er is daarom alleen gekeken
naar de verspreiding van de Holocene weerstandsbiedende lagen. Specifiek is gekeken naar de
Laag van Bergen, de kleiige opvulling van het zeegat van Bergen, de Laag van Velsen, de
vroegste klastische afzetting van de Holocene kustvlakte, en vroeg-Holocene afzettingen in voor
de kust van Zeeland. Deze lagen zijn alle onderdeel van de Formatie van Naaldwijk. Daarnaast is
ook de verspreiding van de Formatie van Naaldwijk als geheel in beeld gebracht (Figuur 3.19).
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Figuur 3.19 Offshore verspreiding afzettingen Formatie van Naaldwijk

Waar één van de specifiek onderscheiden lagen aanwezig is, is een hydraulische weerstand van
1000 dagen aangenomen. Waar geen van de specifiek onderscheiden lagen aanwezig is, maar
de Formatie van Naaldwijk wel, is een hydraulische weerstand van 100 dagen aangenomen. Waar
de Formatie van Naaldwijk niet aanwezig is, is geen weerstand aangenomen boven de
Pleistocene afzettingen. Deze weerstanden zijn in LHM zoet-zout opgenomen in de verticale
doorlatendheid van laag 10.

3.2

Ontwikkelen transparante methode voor opbouw zoet-zout modellen
De ontwikkeling van een transparante methode voor de opbouw van zoet-zout modellen is
vastgelegd in de open source python module imod-python. De sourcecode van imod-python is te
vinden op https://gitlab.com/deltares/imod/imod-python, de documentatie op https://imod.xyz/.

3.3

Versnelling rekentijden
De rekentijd voor het 100 jaar autonome scenario met LHM zoet-zout is met verschillende
versnellingen teruggebracht tot enkele dagen. Het doorrekenen van één jaar komt daarmee op
ongeveer een uur rekentijd. Hierbij is op een aantal locaties de laag-parameterisatie lokaal
geoptimaliseerd om sneller te kunnen rekenen. Procedures die hiervoor zijn ontwikkeld zijn
toegevoegd aan de NHI Toolbox zoet-zout. Verder zijn verschillende inconsistenties gesignaleerd
in de LHM versie 4.0 parameters. Het betreft bijvoorbeeld foutieve peilen in de Maas bij
Maasbracht, in één cel voorkomen van een infiltrerende RIV met een drainerende DRN, en gaten
in de scheidende laag onder het IJsselmeer. Deze inconsistenties zijn gerapporteerd bij het LHM
ontwikkelteam en is gepland te verwerken in release 4.1. Tenslotte is gebruik gemaakt van de
geparallelliseerde versie van iMOD-WQ, en is verdeeld over 18 processors (rekencores)
gerekend. De berekening is gehost bij Amazon Web Services. Zonder optimalisatie en parallelle
berekening bedraagt de geschatte rekentijd van een 100 jarige run meer dan twee jaar.

3.4

Basismodel LHM zoet-zout
Met behulp van de ontwikkelde Toolbox NHI zoet-zout is een landsdekkend zoet-zout
grondwatermodel ontwikkeld, het LHM zoet-zout, gebaseerd op en consistent met het LHM
kwantiteit, versie 4.0 (Hunink et al., 2020). De plausibiliteit van het LHM zoet-zout wordt
besproken in hoofdstuk 4, hier volgen elke resultaten. Figuur 3.20 toont de berekende freatische
grondwaterstand, deze is min of meer gelijk aan de berekende stationaire freatische
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grondwaterstand van LHM kwantiteit 4.0. Verschillen met LHM kwantiteit 4.0 worden besproken in
hoofdstuk 4.

Figuur 3.20 Berekende stationaire freatische grondwaterstand in LHM zoet-zout

Figuur 3.21 laat het autonome verloop van de zoet-zoutverdeling in het grondwater zien op een
transect tussen Zandvoort en Hilversum over een periode van 100 jaar. Autonoom betekent hierbij
dat alle randvoorwaarden in de berekening over deze periode gelijk zijn gehouden. De berekening
laat een relatief stationaire zoetwaterbel onder de duinen zien, naar verwachting is de zoetzoutverdeling onder de duinen ook in evenwicht met de geldende randvoorwaarden. Dit is anders
voor de diepe polders, waarbij de invloed van de Haarlemmermeer goed zichtbaar is in Figuur
3.21 (x-coordinaat tussen ongeveer 13000 en 23000 m). De zoet-zoutverdeling onder de
Haarlemmermeer is niet in evenwicht met de randvoorwaarden, en dieper zout wordt naar de
oppervlakte getransporteerd. Eenzelfde proces is rond x-coördinaat 45000 m zichtbaar, waar zich
de Horstermeerpolder bevindt. Deze polder trekt gedurende de rekenperiode brak water aan uit
de diepe ondergrond. Voor deze polder is wel een artefact zichtbaar van de geïnterpoleerde
initiële zoet-zoutverdeling. Op grotere diepten onder deze polder waren geen metingen
beschikbaar, waardoor nabij gelegen zoete meetpunten leidden tot een inversie in de initiële zoetzoutverdeling (zie ook Figuur 3.16). Het in de initiële zoet-zoutverdeling aanwezige brakke
grondwater onder de Horstermeerpolder is gedurende de inspeeltijd afgevoerd.
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a)

b)

c)

d)

e)

Figuur 3.21 Autonome ontwikkeling zoet-zoutverdeling in grondwater (chloride concentratie in g/L) over een
transect van Zandvoort naar Hilversum, voor respectievelijk t = 0, 20, 40, 60, 80 jaar. Aanwezige scheidende
lagen zijn gearceerd weergegeven.

Figuur 3.22 geeft de ligging van verschillende grensvlakken (0.15, 1.0, 3.0, 5.0 g/L) nadat de
initiële chlorideverdeling 20 jaar is ingespeeld. In het oosten en zuiden van het land ligt het
grensvlak regelmatig onder de geohydrologische basis, er is dan geen diepte bepaald. De
bekende gebieden waar brak grondwater dicht onder maaiveld is te vinden komen naar voren in
Figuur 3.22, zoals Zeeland, de Hollandse polders, het Fries-Groningse kustgebied.
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Figuur 3.22 Ligging van het grensvlak van 0.15 g/L (linksboven), 1.0 g/L (rechtsboven), 3.0 g/L (linksonder) en
5.0 g/L (rechtsonder) na 20 jaar inspelen van de chlorideverdeling. In het gearceerde gebied bevindt het
grensvlak zich onder de geohydrologische basis. Eventuele inversies worden in deze figuren niet getoond.
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4

Plausibiliteitstoets

4.1

Inleiding
De uitgevoerde plausibiliteitstoets bestaat uit vier verschillende onderdelen:
1 Vergelijking LHM zoet-zout met LHM kwantiteit 4.0
In deze vergelijking wordt LHM zoet-zout vergeleken met het LHM model waarop LHM zoetzout is gebaseerd. Deze vergelijking dient om aan te tonen dat de parameters en
randvoorwaarden uit LHM kwantiteit goed zijn overgenomen, en laat conceptuele verschillen
tussen beide modellen zien.
2 Toetsing stijghoogte, kwelflux en zoutvracht aan meetgegevens
Deze toetsing is afgeleid van de plausibiliteitstoets zoals deze wordt uitgevoerd op majeure
LHM versies. De modelresultaten van LHM zoet-zout worden hierbij vergeleken met
meetgegevens van stijghoogte, kwelflux en zoutvracht. Als doel is hierbij gesteld dat LHM zoetzout gelijk moet presteren aan LHM kwantiteit (zie ook bijlage A). Deze toetsing was niet op tijd
gereed voor LHM kwantiteit versie 4.0, de resultaten zijn daarom vergeleken met de laatst
getoetste LHM versie, NHI 3.0 (Hoogewoud et al., 2013).
3 Analyse verplaatsing zoet-zout verdeling
In een zoet-zout grondwatermodel is de zoet-zoutverdeling een beginrandvoorwaarde die door
middel van dichtheidsverschillen de stroming beïnvloedt. Wanneer de zoet-zoutverdeling niet in
evenwicht is met het berekende stromingsbeeld wordt dit zichtbaar in de verplaatsing van de
zoet-zoutverdeling. Snelle verplaatsingen kunnen hierbij duiden op locaties waar de initiële
zoet-zoutverdeling (resultaat van de 3D interpolatie) op basis van het stromingsbeeld niet klopt,
of andersom.
4 Analyse klimaatscenario
In deze vergelijking wordt de respons van LHM zoet-zout op verschillende forceringen
onderzocht. Hierbij is gekeken naar een zeespiegelstijging tot 1 m in 2100, en een verandering
naar de grondwateraanvulling onder klimaatscenario Wh in 2100.

4.2

Vergelijking LHM zoet-zout met LHM kwantiteit 4.0
Als eerste plausibiliteitstoets is het LHM zoet-zout vergeleken met een vergelijkbare stationaire
berekening met LHM kwantiteit, versie 4.0. In deze LHM versie is de ontwikkelde
dichtheidscorrectie nog niet toegepast.
Het beeld tussen beide modellen komt goed overeen. Het algehele patroon van de freatische
grondwaterstand is vergelijkbaar, de verschillen zijn grotendeels kleiner dan 5 cm (Figuur 4.23).
De grotere verschillen die optreden zijn grotendeels verklaarbaar. Verschillen rond de stuwwallen
worden verklaard doordat in LHM zoet-zout geen horizontale anisotropie is opgenomen, waarmee
in LHM kwantiteit de invloed van scheef gestelde kleischotten in de stuwwallen wordt
gemodelleerd (ANI package). Dit verklaart de verschillen rond de Veluwe, de Utrechtse
Heuvelrug, de Hondsrug en verschillende kleinere stuwwallen ([1] in Figuur 4.23). Ook is de langs
de Peelrandbreuk en de Feldbissbreuk optredende weerstand niet expliciet opgenomen in LHM
zoet-zout, waar deze in LHM kwantiteit wel expliciet wordt gemodelleerd (HFB package). Dit
verklaart de verschillen rond beide breuksystemen ([2] in Figuur 4.23). Zoals beschreven in
paragraaf 2.5 kent iMOD-WQ geen ANI of HFB package, en wordt het niet meenemen hiervan
aanvaardbaar geacht omdat het gebieden betreft buiten de verzilte kustgebieden waar LHM zoetzout zich primair op richt.
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Figuur 4.23 Verschil LHM versie 4.0 laag 1 – LHM zoet-zout in m. Bij blauwe kleuren kent LHM zoet-zout een
hogere grondwaterstand. De cijfers verwijzen naar de bespreking in de tekst.

Verschillen ter plaatse van waterlopen treden op door een tweetal conceptuele verschillen tussen
LHM versie 4.0 en LHM zoet-zout. Ten eerste maakt LHM versie 4.0 gebruik van een
‘infiltratiefactor’, waarbij de infiltratie-conductance van waterlopen wordt verkleind ten opzichte van
de drainage-conductance. In iMOD-WQ kan geen infiltratiefactor worden opgelegd, er is dus altijd
sprake van een gelijke infiltratie- en drainageconductance. In LHM zoet-zout is daarom voor één
van beide gekozen, afhankelijk van berekende stijghoogten uit een eerdere run (paragraaf 2.5)
([3] in Figuur 4.23). Een tweede conceptuele verschil is in de toekenning van het
hoofdwatersysteem aan de LHM zoet-zout modellagen. Dit gebeurt in LHM zoet-zout op basis van
de bodemligging, waar deze in LHM versie 4.0 op basis van expertinschatting hard aan de eerste
dan wel tweede modellaag worden toegekend. Verschillen ontstaan met name wanneer de
waterlopen in de twee modellen verschillend worden toegekend boven- dan wel onder de eerste
scheidende laag ([4] in Figuur 4.23).
Op enkele locaties treden verschillen op doordat wijzigingen zijn aangebracht in de LHM versie
4.0 invoer. Dit was bijvoorbeeld noodzakelijk doordat door inconsistenties in de LHM versie 4.0
invoer grote snelheden optraden in het LHM zoet-zout model. Dergelijke inconsistenties komen in
een transportmodel direct aan het licht, waar deze in een kwantiteitsmodel onopgemerkt kunnen
blijven. Aanpassingen zijn bijvoorbeeld gedaan aan de randen van het hoofdwatersysteem, waar
deze overlapten met onderliggende geïmplementeerde drainage, op specifieke locaties zoals de
spaarbekkens in de Biesbosch, het Keteloog in het Ketelmeer en de Oude Maas bij Maasbracht,
waar een te lage weerstand of te hoog peil was opgegeven ([5] in Figuur 4.23). Aan de kust treden
daarnaast verschillen op doordat in de vergeleken versie van LHM versie 4.0 de zeerand over een
kleinere zeewaartse afstand was opgelegd, zonder rekening te houden met dichtheid ([6] in Figuur
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4.23). Deze aanpassingen zijn doorgegeven aan het LHM ontwikkelteam om in volgende
releases te worden aangepast.
Naast deze verschillen treden in de kustregio zoals verwacht ook verschillen op doordat in LHM
zoet-zout de dichtheidsverschillen van het grondwater mee worden gemodelleerd. Deze
verschillen zijn geprononceerder in de diepere modellagen (Figuur 4.24).
a)

b)

c)

d)

Figuur 4.24 Verschil LHM versie 4.0 – LHM zoet-zout in m voor modellaag 2 (a), 4 (b), 6 (c) en 8 (d). Voor
legenda zie Figuur 4.23.
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a)

b)

Figuur 4.25 a) Verschil kwelflux LHM versie 4.0 – LHM zoet-zout in mm/d. Bij blauwe kleuren kent LHM zoetzout een grotere kwelflux. b) Relatief verschil in kwelflux ten opzichte van de LHM versie 4.0 kwelflux (%).
Absolute kwelverschillen kleiner dan 0.05 mm/d zijn uit deze kaart weggelaten.

De verschillen in grondwaterstand en stijghoogte in LHM versie 4.0 lagen 1 en 2 leiden tot een
verschil in kwelflux (Figuur 4.25). In Figuur 4.25 is voor zowel LHM kwantiteit 4.0 als LHM zoetzout de bijdrage van wellen meegenomen als deel van de kwelflux. Het verschil in kwelflux is het
grootste waar ook de verschillen in grondwaterstand en stijghoogte het grootste zijn (Flevoland,
Noord-Holland, randen Veluwe).
Figuur 4.26 geeft de berekende waterbalans voor LHM versie 4.0 en LHM zoet-zout, gesommeerd
over Nederland. De waterbalans is voor beide modellen goed vergelijkbaar. De
grondwateraanvulling en onttrekkingen komen exact overeen, deze randvoorwaarden zijn hiermee
goed in LHM zoet-zout overgenomen. De beperkte verschillen in RIV (rivieren) en DRN (drainage)
komen door de eerder beschreven conceptuele verschillen tussen LHM versie 4.0 en LHM zoetzout en berekende verschillen in grondwaterstanden.
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Figuur 4.26 De over Nederland gesommeerde gemodelleerde waterbalans voor LHM zoet-zout en LHM
versie 4.0.

4.3

Toetsing stijghoogte, kwelflux en zoutvracht aan meetgegevens
Onderstaande is een samenvatting van de plausibiliteitsmemo opgesteld door Huizer (2020).
Deze memo is integraal opgenomen als bijlage C.

4.3.1

Inleiding
Voor de beoordeling van de kwaliteit van het LHM zoet-zout is een plausibiliteitstoets uitgevoerd
op (1) de berekende grondwaterstanden / stijghoogten, (2) de kwelflux / zoutvracht, en (3) de
chlorideverdeling. Hierbij is plausibiliteit als volgt gedefinieerd:
Het model functioneert zodanig, dat: (1) verschillen tussen metingen en modelresultaten verklaard
kunnen worden uit de gehanteerde modelparameters of meetfouten, (2) de respons van het model
op opgelegde veranderingen van randvoorwaarden op basis van de fysica te verklaren is.
Plausibiliteit betekent dus geen perfecte overeenkomst met metingen, maar een transparant
model met plausibele resultaten (conform bovenstaande definitie) op nationale schaal.
Bij de aanvang van het project zijn criteria opgesteld, die zijn gebruikt als kwantitatieve maat voor
de plausibiliteit van het LHM zoet-zout. Deze criteria zijn opgenomen als bijlage A. Als
uitgangspunt is hierbij gehanteerd dat er geen (significante) verslechtering optreedt ten opzichte
van de resultaten van de laatste uitgebreidere toetsing van het LHM (NHI versie 3.0, (Hoogewoud
et al., 2013)), ofwel dat deze afwijkingen conceptueel verklaard kunnen worden.

4.3.2
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Toetsing berekende grondwaterstanden en stijghoogten
De berekende stationaire grondwaterstanden en stijghoogten zijn aan de hand van dezelfde
criteria getoetst als de laatst getoetste LHM versie (NHI versie 3.0). Hierbij is gebruik gemaakt van
dezelfde meetreeksen als gehanteerd bij toetsingen van voorgaande versies van het LHM
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kwantiteit. Het was niet te achterhalen of deze reeksen zijn gecorrigeerd voor dichtheid. De
vergelijking is uitgevoerd zonder verdere dichtheidscorrectie.
Het resultaat van de toetsing van de grondwaterstanden en stijghoogten is weergegeven in Tabel
4.7. De berekende afwijkingen, en de percentages van de metingen die voldoen aan de criteria,
komen sterk overeen met de laatste uitgebreidere toets van LHM kwantiteit (NHI 3.0, zie
(Hoogewoud et al., 2013)). Let op dat de resultaten voor de lagen niet direct te vergelijken zijn,
omdat de laagindeling voor beide modellen verschilt. Voor de freatische laag is NHI 3.0 getoetst
op GxG’s en niet op stationaire grondwaterstanden, daarom worden in Tabel 4.7 geen waarden
gegeven. NHI 3.0 voldeed niet aan de freatische toetsing.
Tabel 4.7 Statistieken van de residuen van de gemiddelde stijghoogten. Bij groene kleuren voldoet LHM
zoet-zout aan de gestelde criteria, bij geel niet. Bij geen kleur zijn er geen meetgegevens beschikbaar om
mee te vergelijken. De onderverdeling van laag 1 wordt gegeven in Figuur A.1.

4.3.3

Modellaag

Mediaan
[m]

Gemiddelde
[m]

Std. afwijking
[m]

Voldoet
[%]

NHI 3.0
voldeed
[%]

Laag 1 – peilbeheerst

0.056

-0.107

0.926

56

Laag 1 – vrij afwaterend

0.179

-0.322

3.768

67

Laag 1 – sterk hellend

-0.879

-3.099

5.765

49

Laag 2

0.113

-0.514

3.52

62

71

Laag 3

0.094

-0.316

2.42

65

89

Laag 4

0.185

0.083

1.397

83

89

Laag 5

0.2

0.322

1.023

82

90

Laag 6

0.167

0.291

1.097

81

72

Laag 7

0.073

0.111

1.592

69

78

Toetsing berekende kwelfluxen en zoutvrachten
Voor enkele polders zijn de gemeten, geschatte of berekende kwelflux en zoutvrachten uit eerdere
studies vergeleken met de uitkomsten van LHM zoet-zout. Referenties worden gegeven in bijlage
D. Hierbij betreft het de volgende polders of ‘waterbalansgebieden’: Haarlemmermeerpolder,
polder de Noordplas, Peilvak 9 in de Haarlemmermeerpolder, de Schermerboezem, en de
Wieringermeerpolder. In bijlage C worden de LHM zoet-zout resultaten vergeleken met de
verschillende beschikbare eerdere studies. In onderstaande tabellen wordt alleen het resultaat
van LHM zoet-zout en het plausibiliteitsoordeel (waar mogelijk uitgesplitst) gegeven. De kwel en
zoutvracht zijn hiervoor genomen van LHM zoet-zout na een inspeeltijd van 20 jaar.
Tabel 4.8 Toetsingsresultaat voor de gemiddelde (totale) kwelflux (mm/d) in de waterbalansgebieden. Bij
groene kleuren voldoet LHM zoet-zout aan de gestelde criteria, bij geel niet. Bij geen kleur zijn er geen
meetgegevens beschikbaar om mee te vergelijken.
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Waterbalansgebied

Kwel – diffuus

Kwel - wellen

Kwel - totaal

Haarlemmermeerpolder

0.35

0.36

0.70

Polder Noordplas

0.25

0.28

0.53

Peilvak 9 HMM

0.35

0.27

0.62
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Tabel 4.9 Toetsingsresultaat voor de gemiddelde (totale) zoutvracht (ton/j) in de waterbalansgebieden. Bij
groene kleuren voldoet LHM zoet-zout aan de gestelde criteria, bij geel niet. Bij geen kleur zijn er geen
meetgegevens beschikbaar om mee te vergelijken.
Waterbalansgebied

Zoutvracht – diffuus

Zoutvracht - wellen

Zoutvracht - totaal

Haarlemmermeerpolder

32641

26106

58747

Polder Noordplas

1577

1294

2871

Peilvak 9 HMM

557

707

1263

Polder Schermer

27471

3669

31140

Wieringermeerpolder

265509

0

265509

Met uitzondering van de zoutvracht bij Polder de Noordplas en Peilvak 9 in de Haarlemmermeerpolder voldoet LHM zoet-zout aan de toetsingscriteria. In beide waterbalansgebieden wordt de
zoutvracht in het model onderschat. Hierbij is de berekende kwelflux in alle gebieden vergelijkbaar
met het LHM versie 4.0 of het NHI 3.0. Voor zowel de Noordplas als Peilvak 9 HHM, waarvoor
deze uitsplitsing op basis van metingen beschikbaar is, geldt dat met name de zoutvracht via
wellen wordt onderschat door LHM zoet-zout.

4.4

Analyse verplaatsing zoet-zout verdeling
In deze analyse is gekeken naar de verplaatsing van de zoet-zoutverdeling in de tijd. Relatief
snelle veranderingen in de chlorideverdeling kunnen hierbij indicatief zijn voor gebieden waar de
geïnterpoleerde chlorideverdeling niet strookt met de grondwaterstroming zoals deze berekend
wordt door LHM zoet-zout. Deze analyse is niet eenduidig. Zo is de geïnterpoleerde
chlorideverdeling door de interpolatie van gegevens over een langere periode niet representatief
voor een specifiek moment in de tijd. Het meest representatieve moment verschilt daarbij
ruimtelijk, doordat de tijdsopbouw van de metingen geografisch verschilt. Snelle verschuivingen
van de chlorideverdelingen komen daarnaast ook in werkelijkheid voor, waar de chlorideverdeling
door veranderingen in de landschapsontwikkeling niet in evenwicht is met de geldende
stromingsrichting. De uitgebreide analyse is beschreven in bijlage C.
Figuur 4.27 geeft de cumulatieve verandering in de volumes zoet, brak en zout grondwater voor
een autonoom scenario en een klimaatscenario. De volumes zoet en brak grondwater laten hierbij
een knikpunt zien. Na een snelle afname van de hoeveelheid zoet grondwater, en toename van
de hoeveelheid brak grondwater buigen beide om naar een geleidelijke toe- respectievelijk
afname. Dit knikpunt lijkt over het hele model min of meer aan te geven waar het ‘inspelen’ van
het model overgaat in de respons van de gemodelleerde zoet-zout verdeling op de gemodelleerde
grondwaterstroming (hetzij autonoom, hetzij onder invloed van klimaat en zeespiegelstijging).
Voor verschillende locaties binnen het model zal dit knikpunt onder invloed van lokale
omstandigheden anders liggen.
Afgaande op Figuur 4.27 lijkt over het gehele model beschouwd een inspeeltijd van zo’n 20 jaar
aan te raden, waarin de geïnterpoleerde chlorideverdeling meer in ‘evenwicht’ komt met het
model. Voor verschillende locaties binnen het modelgebied en ook het beoogde doel kan de
gewenste inspeeltijd verschillen. In Zeeland zal door de hoge resolutie van het FRESHEM
resultaat bijvoorbeeld minder inspeeltijd nodig zijn dan elders in het land. In het Fries-Groningse
kustgebied zal voor het laten ontstaan van regenwaterlenzen, die door interpolatie van
meetpunten veelal niet kunnen worden onderscheiden, meer inspeeltijd nodig zijn. Doordat de
chlorideverdeling ook in werkelijkheid niet in evenwicht is met het huidige stromingspatroon, is het
laten inspelen van het model altijd een afweging. Door langer inspelen zal de situatie verbeteren

52 van 98

Actualisatie zout in het NHI
11205261-003-BGS-0001, Versie 2.0, 16 juni 2020

waar de initiële chlorideverdeling de huidige situatie minder goed beschrijft, maar verslechteren
waar de initiële chlorideverdeling de huidige situatie juist goed beschrijft. De huidige
chlorideverdeling reflecteert de Holocene landschapsontwikkeling, deze kan daarom niet door een
lange inspeeltijd met de huidige randvoorwaarden worden bereikt (Delsman et al., 2014).

Figuur 4.27 Landelijke cumulatieve groei in het volume zoet grondwater (boven), brak grondwater (midden)
en zout grondwater (onder), voor de autonome ontwikkeling (links) en het klimaatscenario (rechts).
Beide in miljard m3/jr voor de (model)periode van 2005 - 2100.

Figuur 4.28 geeft een beeld van de snelheid van de verandering van de zoet-zoutverdeling. Snelle
verplaatsingen kunnen het gevolg zijn van een plaatselijk foutieve geïnterpoleerde
chlorideverdeling, een lokaal verkeerd berekend stromingsbeeld, een daadwerkelijk optredend
fenomeen of combinaties van deze drie. De volgende gebieden vallen op:
• Gedurende de volledige modelperiode treedt vooral een verzoeting op van het IJsselmeer /
Markermeer. Dit is mogelijk te verklaren door de ontstaansgeschiedenis, omdat het
oppervlaktewater in dit gebied pas sinds 1930 zoet geworden is. In delen van het IJsselmeer
treden relatief grote veranderingen op; bijvoorbeeld ten noorden van Enkhuizen treedt op diepte
een opvallende afname in het volume zoet grondwater op ([1] in Figuur 4.28). Hierbij speelt dat
extrapolatie van metingen in de zoetwaterbel van Hoorn in de interpolatie heeft geleid tot een
onrealistische inversie in de chlorideverdeling onder het IJsselmeer.
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• Binnen de provincie Flevoland – zowel de Noordoostpolder als de Flevopolder – treden relatief
grote veranderingen op in de zoet-zoutverdeling ([2] in Figuur 4.28). Dit kan deels verband
houden met de lage weerstand die in LHM versie 4.0 is geschematiseerd voor Flevoland
(Hunink et al., 2020). Hunink et al. (2020) raden aan deze weerstand in volgende modelversies
te verhogen.
• Sommige patronen in Noord-Holland zijn opvallend groot in reikwijdte en omvang ([3] in Figuur
4.28). Onder meer in de Wieringermeer neemt de oorspronkelijke hoeveelheid zoet water sterk
af, de chlorideverdeling is hier niet in evenwicht met de berekende kwelflux. Hierbij geldt wel
dat de grootste veranderingen optreden in de beginperiode van het simulatie; dit duidt eerder
op een inspeeleffect van de zoet-zoutverdeling dan op een fysisch proces. In de duinen - met
name in Noord-Holland – is een relatief grote uitzakking van het 1, 3 en 5 g/L grensvlak zien.
Dit komt echter in mindere mate terug in de (volume) veranderingen van het volume zoet
grondwater ([4] in Figuur 4.28). De initiële zoet-zoutverdeling is ter plaatse van de duinen door
helikoptermetingen goed bekend, de berekende verplaatsingen duiden dan ook eerder op
verkeerde randvoorwaarden.
• Op sommige locaties is ook onder de Noordzee – dicht bij de kust – een snelle verzilting waar
te nemen (bijvoorbeeld nabij Zandvoort, [5] in Figuur 4.28). Hier zijn zoete metingen onder de
duinen te ver zeewaarts geëxtrapoleerd.
• In Friesland en Groningen zijn er met name veranderingen zichtbaar langs de grens tussen
brak en zoet grondwater ([6] in Figuur 4.28). De precieze begrenzing van het brakke
grondwater wordt hier in evenwicht gebracht met het gemodelleerde stromingsbeeld.
• In Zeeland zijn weinig veranderingen zichtbaar. De chlorideverdeling is hier gebaseerd op
gebied dekkende FRESHEM helikoptermetingen, en kent daarmee naar verwachting weinig
interpolatie-artefacten ([7] in Figuur 4.28).
• Overige veranderingen, zoals in de polders, zien er in grote lijnen plausibel uit. Voor polders is
bijvoorbeeld bekend dat de chlorideverdeling ook heden ten dage nog niet in evenwicht is met
de huidige randvoorwaarden.
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Figuur 4.28 Groei in het totale volume aan zoet grondwater in m per jaar, voor het modelscenario ‘autonome
ontwikkeling’. Het volume is hierbij gedeeld door de oppervlakte van een modelcel en de porositeit.

4.5

Analyse klimaatscenario
In een klimaatscenario is de respons van LHM zoet-zout op een gecombineerd scenario van
zeespiegelstijging (toenemend tot 1 m in 2100, alleen Noordzee en Waddenzee) en klimaat
(grondwateraanvulling voor Deltascenario Stoom (klimaatscenario Wh gecombineerd met socioeconomische veranderingen (van den Hurk et al., 2014; Mens et al., 2019; Wolters et al., 2018)) in
2100, tussentijds lineair geïnterpoleerd, zie bijlage D) geanalyseerd. Figuur 4.29 geeft het
berekende verschil in zoutvracht via diffuse kwel en wellen tussen het klimaatscenario en het
autonome scenario in 2100. De toename in verzilting als gevolg van zeespiegelstijging is goed
zichtbaar in de kwelgebieden langs de kust. Deze toename is sterk in de kop van Noord-Holland
en het Fries-Groningse kustgebied, en minder in de Hollandse polders. De verbreiding van de
toename komt overeen met eerdere modelstudies (Faneca Sànchez et al., 2012; Oude Essink et
al., 2010). Verder landinwaarts is het beeld gevarieerder. Dit komt doordat verschillen tussen
landgebruikstypen in het Stoom scenario leiden tot zowel een toe- als afname van de gemiddelde
grondwateraanvulling (Figuur D.2 in Bijlage D). In zandgebieden met een diepe grondwaterspiegel
neemt de grondwateraanvulling over het algemeen toe, omdat de toename van de winterneerslag
leidt tot een netto toename van de grondwateraanvulling. In gebieden met meer ontwatering wordt
deze toename van de winterneerslag afgevoerd, en leiden de drogere zomers in Wh tot juist een
afname van de grondwateraanvulling.
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Figuur 4.29 Verschil in de totale zoutvracht (diffuse kwel + wellen) in kg per dag in 2100, tussen het
modelscenario ‘klimaatscenario’ en ‘autonome ontwikkeling’.

4.6

Conclusie
De vergelijking van LHM zoet-zout met het kwantiteitsmodel waarop het gebaseerd is (LHM versie
4.0) toont aan dat de randvoorwaarden en parameters uit LHM versie 4.0 goed zijn overgenomen
in LHM zoet-zout. Wel zijn er – naast het meenemen van dichtheidsverschillen – enkele
conceptuele verschillen tussen beide modellen, Het gaat dan om de infiltratieweerstand van
waterlopen en de berekening van horizontale anisotropie en breuken in het LHM zoet-zout. De
toetsing van de grondwaterstanden, stijghoogten en kwelfluxen toont aan dat het LHM zoet-zout
vrijwel gelijk presteert als het LHM 3.0 (kwantiteit). De vergelijking met LHM versie 3.0 was
noodzakelijk omdat er voor de meest recente LHM versie (4.0) niet tijdig een toetsing is
uitgevoerd. Voor de berekende zoutvrachten wordt in bijna alle waterbalansgebieden aan de
criteria voldaan. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat LHM zoet-zout ten aanzien van
de kwantiteit, net als het LHM (kwantiteit) plausibel is op nationale schaal. Dit betekent niet dat
LHM zoet-zout ook voor detailstudies plausibel is. Hierbij kan LHM zoet-zout gelden als een goed
startpunt, maar is specifieke controle van de resultaten (met name stijghoogten, chlorideverdeling,
zoutvrachten) nodig.
Ten aanzien van de kwaliteit van het LHM zoet-zout lijkt (de verandering in) de chlorideverdeling
eveneens plausibel, met uitzondering van enkele opvallend grote veranderingen in de
beginperiode van het model. Dit is vermoedelijk deels een inspeeleffect van de chlorideverdeling.
Een inspeeltijd van zo’n 20 jaar wordt daarom aangeraden, al is deze voor verschillende gebieden
binnen het modeldomein verschillend. De grootste veranderingen treden op in en rondom het
IJsselmeer / Markermeer, en dit is naast een inspeeleffect mogelijk te verklaren vanuit de historie
van het gebied. De toepassing van het klimaatscenario in het LHM zoet-zout leidt langzaam – in
de loop van de tijd – tot een toename van de verzilting in met name de kustprovincies. Dit komt
overeen met de te verwachten effecten van met name zeespiegelstijging.
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5

Discussie en conclusies
Deze rapportage beschrijft de totstandkoming van de geactualiseerde Toolbox NHI zoet-zout en
de realisatie van de eerste versie van het LHM zoet-zout. De Toolbox NHI zoet-zout bestaat uit:
1
geactualiseerde datasets, nodig om een zoet-zout grondwatermodel te realiseren,
beschikbaar gemaakt via het dataportaal NHI (https://data.nhi.nu/).
2
tools om transparant een zoet-zout grondwatermodel op te bouwen (imod-python),
3
versnelde software om dichtheidsgedreven grondwaterstroming en zouttransport te
berekenen (iMOD-WQ),
4
en een methode om het effect van een stationaire zoet-zoutverdeling op de
grondwaterstroming mee te nemen in een grondwater-kwantiteitsmodel (onderdeel iMOD
5.1).
Het LHM zoet-zout is een landsdekkend zoet-zout grondwatermodel, gebaseerd op en consistent
met LHM kwantiteit versie 4.0. Het LHM zoet-zout is gerealiseerd met behulp van de datasets,
tools en software in de Toolbox NHI zoet-zout.
Door uitvraag van gegevens bij verschillende instanties, gecombineerd met een uitvraag bij
Dinoloket, is een grote hoeveelheid gegevens bij elkaar gebracht over de zoet-zout verdeling in
grond- en oppervlaktewater in Nederland. Deze gegevens zijn met behulp van Multiple Indicator
Kriging geïnterpoleerd tot landsdekkende gegevensbestanden over de zoet-zout verdeling in
grondwater (3D) en oppervlaktewater (2D) in Nederland. Hoewel een grote hoeveelheid gegevens
is verzameld, is de gegevensdichtheid niet altijd groot. Met name op grotere diepten is de
gegevensdichtheid nog altijd beperkt, en is daarmee de interpolatie ter plaatse onzeker. Deze
onzekerheid is gekwantificeerd in de geïnterpoleerde 3D zoet-zout verdeling. Het geostatistisch
interpoleren van metingen van de zoet-zoutverdeling introduceert artefacten, waar de interpolatie
niet strookt met de geldende geohydrologische stromingssituatie. Voorbeelden zijn de extrapolatie
van zoete metingen zeewaarts, extrapolatie van zoete metingen in de zoetwaterbel van Hoorn
onder het IJsselmeer, of extrapolatie van zoete metingen tot onder de Horstermeerpolder. Ook
komen kleine structuren in de zoet-zoutverdeling, zoals bijvoorbeeld regenwaterlenzen of zout
grondwater opkegeling onder winputten bij afwezigheid van gedetailleerde gebied dekkende
helikoptermetingen niet terug in de geïnterpoleerde zoet-zoutverdeling. Uit analyses lijkt een
inspeeltijd van het model van zo’n 20 jaar aan te raden.
De plausibiliteit van het gerealiseerde LHM zoet-zout is getoetst door resultaten van LHM zoetzout te vergelijken met LHM kwantiteit, door vergelijking met metingen van stijghoogten, kwelflux
en zoutvracht, door beoordeling van de snelheid van optredende veranderingen in de
chlorideverdeling, en door beoordeling van de respons van LHM zoet-zout op een klimaatscenario
(hoofdstuk 4, bijlage D). Plausibiliteit is in overleg met de begeleidingscommissie en het
reviewteam gedefinieerd als:
Het model functioneert zodanig, dat: (1) verschillen tussen metingen en modelresultaten verklaard
kunnen worden uit de gehanteerde modelparameters of meetfouten, (2) de respons van het model
op opgelegde veranderingen van randvoorwaarden op basis van de fysica te verklaren is.
In deze toetsing is LHM zoet-zout op nationale schaal als plausibel beoordeeld. De resultaten van
LHM zoet-zout zijn daarmee valide, gegeven de opgegeven randvoorwaarden. De resultaten van
LHM zoet-zout komen logisch overeen met LHM kwantiteit versie 4.0, uitgezonderd waar
conceptuele verschillen spelen tussen beide modellen (door dichtheidsverschillen, en door
anisotropie, breuken en infiltratie van waterlopen). LHM zoet-zout laat vergelijkbare afwijkingen
zien met metingen van stijghoogten, kwelflux en zoutvracht als de laatste uitgebreid getoetste
versie van het LHM (NHI versie 3.0, Hoogewoud et al., 2013). Duiding van resultaten van het

57 van 98

Actualisatie zout in het NHI
11205261-003-BGS-0001, Versie 2.0, 16 juni 2020

LHM zoet-zout vergt evenwel altijd een kritische beschouwing van de in het model opgenomen
gegevensbestanden en randvoorwaarden, in paragraaf 4.4 worden enkele aandachtsgebieden
benoemd. Dit is uiteraard nog sterker het geval wanneer het model meer regionaal of zelfs lokaal
wordt toegepast.
In het realiseren van het LHM zoet-zout op basis van het LHM versie 4.0 is een aantal
verbeterpunten in het LHM versie 4.0 naar voren gekomen. Dit komt doordat een zoet-zout,
dichtheidsgedreven grondwaterstromings- en stoftransportmodel gevoeliger is voor bepaalde
randvoorwaarden dan een kwantiteits grondwatermodel. Het gaat dan bijvoorbeeld om onlogische
combinaties van randvoorwaarden in één cel, of grote sprongen in randvoorwaarden op korte
afstand. Daarnaast geeft de verplaatsing van het chlorideveld inzicht in de berekende
grondwaterstroming; een onrealistische grondwaterstroming over tientallen jaren resulteert in een
foutief chlorideveld. Het realiseren van het LHM zoet-zout als onderdeel van een nieuwe release
van het LHM is daarmee ook een meerwaarde gebleken voor de kwantiteitsmodellering met het
LHM.

5.1

Toepasbaarheid LHM zoet-zout voor landsdekkende studies
Gegeven de eerder genoemde kritische beschouwing van resultaten is het LHM zoet-zout
toepasbaar voor gebruik binnen bijvoorbeeld het Deltaprogramma Zoetwater, het
Kennisprogramma Versnelde Zeespiegelstijging, of voor de bepaling van Nationale
Grondwaterreserves. Specifieke studies kunnen uiteraard wel aanpassingen aan het LHM zoetzout vergen.
Uit de plausibiliteitsanalyse zijn vooraf wel al enkele opmerkingen te maken over de
toepasbaarheid van LHM zoet-zout:
de zoetwaterbel onder duinen van Zuid- en met name Noord-Holland is in LHM zoet-zout
niet altijd in evenwicht met de opgelegde randvoorwaarden. In deze duingebieden is LHM
zoet-zout zonder additionele analyses of kalibratie niet goed toepasbaar.
onder het IJsselmeer / Markermeer is de zoet-zoutverdeling niet goed te karteren op
basis van de beschikbare metingen, en treden ook na decennia nog veranderingen op als
gevolg van interpolatie-artefacten.
interpolatieartefacten spelen ook onder bijvoorbeeld de Horstermeerpolder, die door de
afwezigheid van brakke meetwaardes op diepte een onjuiste verzoeting laat zien. De
spreiding tussen de 25- en 75-percentiel van de chlorideverdeling geeft hier de
onzekerheid in de chlorideverdeling aan.
in het oosten en zuiden van Nederland is LHM zoet-zout vooralsnog niet geschikt voor
analyses van dieper liggend brak grondwater. Doordat anisotropie en breuken niet goed
kunnen worden geparameteriseerd in LHM zoet-zout treden hier significante verschillen
op met LHM kwantiteit.

5.2

Handreiking regionale zoet-zout modellering
Met de actualisatie van het NHI zoet-zout instrumentarium ligt er een goede basis voor regionale
zoet-zoutmodellering. De volgende handreikingen zijn hierbij te geven:
1 Gebruik de NHI Toolbox zoet-zout (gegevensbestanden en scripting toolbox imod-python) om
een reproduceerbaar zoet-zoutmodel op te bouwen . Met behulp van versiebeheer zijn stappen
in de modellering te volgen en zo nodig terug te draaien. Gebruik de handleiding van imodpython op https://imod.xyz. Op de startpagina zijn ook enkele voorbeelden, deels in interactieve
notebooks, te vinden.
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2 Zoals met alle modellen: start met een eenvoudige schematisatie, voeg alleen complexiteit toe
wanneer dit nodig is.
3 Pas een op de doelstelling van het model afgestemde tijds- en ruimtelijke (inclusief de z, het
aantal modellagen) discretisatie toe.
4 Gebruik de scripting toolbox imod-python om relevante uitsneden te maken uit de geleverde
databestanden.
5 Onderzoek de benodigde detaillering van de initiële chlorideverdeling. Zijn er wellicht lokale
gegevens beschikbaar die niet in de chlorideverdeling zijn meegenomen? Bijlage B geeft een
overzicht van de in de chlorideverdeling meegenomen aangeleverde gegevens. Bekijk de 25en 75-percentiel van de chlorideverdeling om te onderzoeken hoe groot de onzekerheid is in de
lokale zoet-zoutverdeling.
6 Laat de chlorideverdeling een aantal jaar inspelen. De duur van de benodigde inspeeltijd is
afhankelijk van het lokale grondwatersysteem. Inspelen is in ieder geval noodzakelijk voor
gebieden met ondiepe regenwaterlenzen die niet in de initiële zoet-zoutverdeling naar voren
komen (met uitzondering van Zeeland), of opkegeling naar winputten.
7 Gebruik het landelijke 2D oppervlaktewaterbestand voor de gemiddelde chlorideconcentratie in
waterlopen, detailleer deze eventueel.
8 Lange rekentijden en convergentieproblemen zijn in eerste instantie indicatief voor problemen
(bijvoorbeeld inconsistenties) met schematisatie en randvoorwaarden. Verhelp deze eerst,
alvorens parallel te rekenen.
9 Kijk voor toetsing van modelresultaten niet alleen naar stijghoogten, maar met name ook naar
fluxen en zoutvrachten. Ga bij gemeten stijghoogten in ieder geval na of deze zijn gecorrigeerd
voor dichtheid (Post et al., 2007).
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6

Aanbevelingen

6.1

Aanbevelingen ten aanzien van de 3D chlorideverdeling en andere
gegevensbestanden
Voor de 3D chlorideverdeling bevelen wij aan om de aanwezige onzekerheid in de
chlorideverdeling stelselmatig te verkleinen, door regulier nieuw beschikbaar komende metingen
(nieuwe bemonsteringen, boorgatmetingen, geleidbaarheidssonderingen, helikoptermetingen) te
verwerken tot een nieuwe versie van het bestand. Hierbij zou de Basisregistratie Ondergrond een
belangrijke rol kunnen spelen. Om de ruimtelijke variatie in de chlorideverdeling tot een diepte van
zo’n 20 tot 100 m beter in beeld te krijgen zijn helikoptermetingen het meest geschikt.
Op kortere termijn zijn een aantal organisaties door de korte termijn van de gegevensaanvraag
niet in staat geweest om de bij hen beschikbare gegevens aan te leveren. Met een herhaling van
de gegevensaanvraag kunnen deze gegevens alsnog in het bestand worden opgenomen. Het
betreft bijvoorbeeld enkele helikopter-surveys en meetgegevens in duingebieden,
Meer methodologisch is de 3D chlorideverdeling te verbeteren door:
Nader onderzoek te doen naar de methodische meetonzekerheid in de verschillende
typen metingen.
Herinterpretatie van de beschikbare geofysische metingen, waarbij meer rekening wordt
gehouden met aanwezige lithologie en de resistiviteitsrespons van deze lithologie op de
meting.
De aangeleverde zoutwachters om te werken naar chloride concentratie en mee te
nemen in de interpolatie.
De geostatistische techniek Sequential Indicator Simulation toe te passen, om ook
ruimtelijke onzekerheid, bijvoorbeeld de onzekerheid van de berekende volumes zoet,
brak en zout grondwater, beter vast te stellen.
Bij het berekenen van indicator-variogrammen eerst trendcorrecties uit te voeren.
Geohydrologie mee te nemen in de interpolatie. Door bijvoorbeeld afstand tussen punten
niet te baseren op geometrische afstand, maar op de stroming van het grondwater,
conformeert de interpolatie zich mogelijkerwijs meer aan de geohydrologie. Hiermee
kunnen interpolatieartefacten zoals bijvoorbeeld het zoete grondwater onder de
Horstermeerpolder wellicht worden voorkómen.
Naast het verbeteren van de interpolatie van beschikbare metingen, is door middel van een paleohydrogeologische analyse meer inzicht te krijgen in de geschiedenis van de ontwikkeling van de
zoet-zoutverdeling gedurende het Holoceen (zoals voor een transect uitgevoerd door Delsman et
al. (2014)). Voordeel van deze methode is dat de chlorideverdeling per definitie in lijn is met het
berekende stromingsbeeld. De bereikte versnelling van rekentijden maakt een dergelijke aanpak
haalbaar, wel liggen er verschillende methodologische uitdagingen rond het samenbrengen van
een dergelijke aanpak en de beschikbare metingen.
De ondergrondkarakterisatie onder de Noordzee heeft zich in dit project noodzakelijkerwijs gericht
op de ondiepe aanwezige weerstandslagen. Voor een betere modellering van de invloed van de
zee op de grondwatersituatie wordt aanbevolen REGIS in zeewaartse richting uit te breiden. Door
uitbreiding van de activiteiten offshore komt gaandeweg meer informatie beschikbaar over de
ondergrond onder de Noordzee.
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6.2

Aanbevelingen ten aanzien van Toolbox NHI zoet-zout
De Toolbox NHI zoet-zout bestaat naast de geactualiseerde gegevensbestanden uit de python
scripting module imod-python. Deze open source module speelt een belangrijke rol in het
reproduceerbaar opzetten van het LHM zoet-zout model. We bevelen dan ook aan de
functionaliteit van imod-python verder uit te breiden en breder toepasbaar te maken voor het NHI,
om ook grondwaterkwantiteitsmodellen en toekomstige iMOD 6 modellen op eenzelfde manier op
kunnen te bouwen.
De imod-python module is op het niveau van de ‘API’ goed gedocumenteerd (de beschrijving van
de werking en het aanroepen van de verschillende functies), deze documentatie is beschikbaar op
https://imod.xyz. De documentatie is verder te verbeteren door ook een gebruikershandleiding op
te nemen, waarin de werking van de module op een hoger abstractieniveau wordt uitgelegd.
Hierin dienen ook verschillende voorbeelden voor toepassing van de module op te worden
genomen.
Open source ontwikkelingen zijn gebaat bij een zo breed mogelijke gebruikersbasis, die
gaandeweg meewerken aan de verdere ontwikkeling van imod-python. Voor het verder verbreden
van de (internationale) gebruikersbasis is naast het uitbreiden van de documentatie ook
wetenschappelijke publicatie en het geven van cursussen van belang.
In het Protocol van Overdracht van NHI zoet-zout aan Rijkswaterstaat wordt een overzicht
gegeven van het beoogde Beheer en Onderhoud van de Toolbox NHI zoet-zout.

6.3

Aanbevelingen ten aanzien van LHM zoet-zout
Het gerealiseerde LHM zoet-zout is gebaseerd op LHM versie 4.0. Inmiddels wordt gewerkt aan
de ontwikkeling van LHM kwantiteit versie 4.1. Hierin worden onder meer verbeteringen
doorgevoerd die binnen dit project zijn geconstateerd. Om deze verbeteringen ook mee te nemen
in LHM zoet-zout is het aan te raden een nieuwe versie van LHM zoet-zout uit te brengen op basis
van LHM kwantiteit versie 4.1.
Om LHM zoet-zout actueel te houden bevelen wij sterk aan het actualiseren van een LHM zoetzout een standaard onderdeel te maken van op zijn minst major (bijvoorbeeld versie 3 naar 4),
maar ook minor (versie 4.0 naar 4.1) releases van het LHM. Dit biedt naast een actueel zoet-zout
model ook het voordeel dat eventuele modelfouten die voor kwantiteitsmodellen niet direct
opvallen door de transportmodellering aan het licht komen, en direct verwerkt kunnen worden. De
stationaire dichtheidscorrectie, zoals deze vanaf versie 4.1 in LHM is opgenomen, wordt tenslotte
op een volledig consistent LHM zoet-zout model gebaseerd. Ook wijzigingen die voortkomen uit
regionale toepassingen van het NHI of NHI zoet-zout komen zo terug in het landelijke zoetzoutmodel.
In LHM versie 3.1 zijn de berekeningsresultaten van het ondiepe zouttransportmodel TRANSOL
geanalyseerd en verbeterd (Hoogewoud et al., 2015). De nieuwe chlorideverdeling in LHM zoetzout heeft effect op de berekeningsresultaten van TRANSOL. Aanbevolen wordt het effect van de
nieuwe chlorideverdeling op de berekeningsresultaten van TRANSOL nader te analyseren,
aansluitend bij de aanbevelingen door Hoogewoud et al. (2015).
Het LHM zoet-zout is conceptueel te verbeteren door meer seizoensvariatie mee te nemen.
Verschillen tussen zomer en winter kunnen een niet-lineaire invloed hebben op de ontwikkeling
van met name de ondiepe zoet-zoutverdeling, die niet wordt meegenomen in de huidige
jaargemiddelde randvoorwaarden in LHM zoet-zout. Verder worden beregeningsonttrekkingen
momenteel niet meegenomen in LHM zoet-zout, waardoor de stijghoogte in de lagen waaruit
wordt onttrokken wordt overschat. Aanbevolen wordt om deze onttrekkingen over te nemen uit

61 van 98

Actualisatie zout in het NHI
11205261-003-BGS-0001, Versie 2.0, 16 juni 2020

LHM. Voor in ieder geval Zeeland dient de ligging van deze onttrekkingen in LHM wel meer
rekening te houden met de lokale kenmerken (ligging kreekruggen).
De plausibiliteitstoets zoals deze is uitgevoerd op LHM zoet-zout betrof wat betreft kwelflux en
zoutvracht slechts een beperkt aantal polders. Voor een beter begrip van de plausibiliteit van LHM
zoet-zout is het aan te raden voor meerdere gebieden gegevens over kwelflux en zoutvracht te
verzamelen en modelresultaten hiermee te vergelijken, zie hiervoor ook de aanbevelingen door de
Louw et al. (2013).
Tussen iMODFLOW, zoals dit wordt toegepast voor LHM kwantiteit, en iMOD-WQ, de basis voor
LHM zoet-zout, is een aantal conceptuele verschillen aanwezig, die leiden tot geconstateerde
afwijkingen tussen LHM en LHM zoet-zout. Dit betreft de modellering van anisotropie, breuken, en
de infiltratie van oppervlaktewater. Wij bevelen aan in ieder geval de modellering van de infiltratie
van oppervlaktewater gelijk te trekken tussen iMODFLOW en iMOD-WQ, door het implementeren
van een infiltratiefactor in iMOD-WQ. Voor een gelijke modellering van anisotropie en breuken
wordt aanbevolen te wachten op de implementatie van MODFLOW 6.
We raden aan om een brede gevoeligheidsanalyse uit te voeren om meer inzicht te krijgen in de
werking van het LHM zoet-zout, inclusief meer inzicht in benodigde resolutie en parameters voor
verschillende typen uit te voeren studies. In deze gevoeligheidsanalyse moet zowel worden
gekeken naar randvoorwaarden zoals extremere zeespiegelstijgingsscenario’s, fysische
hydrogeologische parameters en naar modelparameters, zoals bijvoorbeeld de mechanische
dispersie (longitudinale dispersiviteit) en de gebruikte zout transport solvers of
convergentiecriteria. Ook dient te worden gekeken naar het effect van de tijdstapdiscretisatie
(gemiddelden over jaar, seizoen, maand of week) en de ruimtelijk benodigde discretisatie om
relevante zoet-zout processen mee te nemen (bijvoorbeeld opkegeling onder winputten). Doordat
zouttransport plaatsvindt over lange tijdschalen, kunnen kleine aanpassingen in sommige
modelparameters leiden tot uiteindelijk mogelijk grote afwijkingen.
De huidige versie van het LHM zoet-zout richt zich met name op verzilting in de kustgebieden.
Aan de modellering van het diepere zout, zoals dit landinwaarts aanwezig is, is geen expliciete
aandacht besteed. Toch treden ook landinwaarts verziltingsproblemen op rond
drinkwaterwinningen, en neemt meer in het algemeen de druk op de grondwatervoorraden
(Nationale Grondwaterreserves) toe. Het verdient dan ook aanbeveling om in de verdere
ontwikkeling van LHM zoet-zout meer aandacht te besteden aan de modellering van het diepere
brakke grondwater in het zuiden en oosten van Nederland.
De benutting van temperatuur in de ondergrond (geothermie, WKO installaties, particuliere
warmtepompen) wordt steeds belangrijker. Modellering van temperatuur in de ondergrond
vertoont sterke raakvlakken met de modellering van zoet en zout grondwater. Wij bevelen aan om
te verkennen of een op LHM zoet-zout gebaseerd temperatuurmodel op basis van beschikbare
data kan worden geparameteriseerd, en toepasbaar is voor landsdekkende, strategische studies
naar de benutting van temperatuur in de ondergrond.
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A

Nadere invulling plausibiliteitstoets LHM zoetzout

A.1

Inleiding
Binnen het project NHI zoet-zout wordt – naast een Toolbox NHI zoet-zout – een landsdekkend,
dichtheidsgedreven zoet-zout grondwatermodel ontwikkeld, het LHM zoet-zout. Het op te leveren
LHM zoet-zout wordt getoetst op plausibiliteit. In het projectplan staat hierover het volgende
vermeld:
“De resultaten van het ontwikkelde basismodel LHM zoet-zout worden getoetst op plausibiliteit.
Hierbij wordt op nationale schaal gekeken naar de berekende stijghoogte, fluxen, en zoutvrachten
op polderniveau. Berekeningsresultaten van stijghoogten en fluxen worden vergeleken met LHM
kwantiteit. Stijghoogten en zoutvrachten van geselecteerde polders worden vergeleken met
beschikbare metingen op polderniveau. Daarnaast worden ook enkele lange termijn scenario’s
(klimaat, zeespiegelstijging) verkennend doorgerekend en op basis van expertkennis en
modelresultaten van regionale zoet-zout modellen geanalyseerd op plausibele resultaten.”
Dit memo beschrijft de voorgenomen invulling van deze plausibiliteitstoets, en is mede gebaseerd
op gevoerde discussies in het reviewteam (12 september 2019) en de projectgroep NHI zoet-zout
(15 oktober 2019).

A.2

Plausibiliteit en verwachtingen

A.2.1

Definitie plausibiliteit
De definitie die hier wordt gebruikt voor de term plausibiliteit is als volgt:
Het model functioneert zodanig, dat: 1) verschillen tussen modelresultaten en metingen verklaard
kunnen worden uit de gehanteerde modelparameters of meetfouten, 2) de respons van het model
op opgelegde veranderingen van randvoorwaarden op basis van de fysica te verklaren is.
Wat hier expliciet dus niet wordt nagestreefd is een perfecte overeenkomst met metingen, maar
een transparant model met verklaarbare resultaten op een nationale schaal. De plausibiliteitstoets
toetst dat fysische processen correct in de software zijn geïmplementeerd en dat beschikbare
gegevens juist zijn verwerkt tot modelinvoer.

A.2.2

Verwachtingen kwaliteit LHM zoet-zout
De verwachtingen ten aanzien van de kwaliteit van het LHM zoet-zout model zijn:
−

−
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De ontwikkeling van LHM zoet-zout is gekoppeld aan het LHM kwantiteit, waardoor er weinig
manoeuvreerruimte is om parameters aan te passen. Met andere woorden, een groot deel
van het LHM zoet-zout wordt één op één overgenomen uit het LHM kwantiteit, zoals
bijvoorbeeld de geologie. Dit betekent dat de maximaal haalbare kwaliteit van het LHM zoetzout sterk wordt bepaald door het LHM kwantiteit. Afwijkingen die worden veroorzaakt door
het LHM kwantiteit, benoemen we in de rapportage met (indien van toepassing) een advies
voor het LHM B&O spoor.
De ontwikkeling van de 3D initiële zoet-zout verdeling (met als eenheid de chloride
concentratie) is een goed startpunt, niet een ‘statische’ chlorideverdeling die lange tijd vast
blijft staan. De insteek is om een transparante (eerste) schatting te maken, die in de loop van
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−

−
−

A.3

de tijd verder ontwikkeld kan worden; hiervoor wordt een workflow ontwikkeld waarbij in de
loop van de tijd nieuwe data kan worden toegevoegd.
Per regio bestaan er significante verschillen in de (micro)dynamiek in de zoet-zout verdeling,
denk onder andere aan de regenwaterlenzen in Zeeland en de brakke zoet-zout verdeling
achter de duinen in Noord- en Zuid-Holland. De zoet-zout verdeling voor het LHM zoet-zout
wordt bepaald op nationale schaal, op een relatief grove schaal van 250 m, met een focus op
de kustzone (tot ca. 300 m-mv). De aanwezige (micro)dynamiek in de bestaande zoet-zout
verdeling wordt dan ook niet volledig meegenomen in het model; daar is de schaal waarop we
werken te grof voor.
De landelijke schaal is ook te grof voor detailmodelleringen zoals deze nodig zijn voor
bijvoorbeeld verzilting van individuele onttrekkingen, WKO-installaties.
Met de Toolbox NHI zoet-zout kan iedereen op elk gewenst schaalniveau een deelmodel
ontwikkelen en berekeningen uitvoeren. Dit is vanzelfsprekend wel (deels) afhankelijk van het
schaalniveau waarop de gegevensbestanden beschikbaar zijn. De gegevensbestanden in de
Toolbox NHI zoet-zout worden op nationale schaal ontwikkeld. Voor meer gedetailleerdere
berekeningen kan hier meer lokale kennis aan worden toegevoegd.

Werkwijze Plausibiliteitstoets
De beoogde werkwijze van de plausibiliteitstoets bestaat uit een vergelijking met meetgegevens
op basis van vastgestelde criteria en uit een expertbeoordeling van resultaten voor de huidige
situatie en verschillende scenario’s.

A.3.1

Vergelijking resultaten LHM zoet-zout op basis van vastgestelde criteria
Voor het LHM kwantiteit zijn verschillende toetsingscriteria vastgesteld (Hoogewoud et al., 2013).
Het LHM kwantiteit wordt bij majeure versies getoetst aan de hand van deze toetsingscriteria, dit
wordt gerapporteerd in een toetsingsrapportage. De toepasbaarheid van het LHM voor
zoetwaterbeschikbaarheid-berekeningen is vervolgens op basis van deze criteria beoordeeld
(Marchand & De Lange, 2013). Voor het LHM zoet-zout zijn niet alle toetsingscriteria relevant. Een
deel van de toetsingscriteria heeft betrekking op de onverzadigde zone of het oppervlaktewater,
domeinen die beide niet worden beschouwd in LHM zoet-zout. Ook heeft een deel van de criteria
betrekking op de korte-termijn-respons van het grondwater (GxG). De afwezigheid van een
onverzadigde zone en de gehanteerde tijdstapgrootte in het LHM zoet-zout sluiten een juiste
berekening van deze grondwaterkarakteristieken uit.
De volgende toetsingscriteria uit (Hoogewoud et al., 2013) zijn relevant voor LHM zoet-zout:
1
Stationaire freatische grondwaterstand
2
Diepe stijghoogten
3
Gemiddelde zoutvracht in geselecteerde waterbalanseenheden
Om afwijkingen in de gemiddelde zoutvracht te kunnen splitsen in de bijdrage van de kwelflux en
de zoutconcentratie van het grondwater voegen we hier een extra criterium aan toe:
4
Gemiddelde kwelflux in geselecteerde waterbalanseenheden
Deze toetsingscriteria worden in paragraaf A.4 verder uitgewerkt.
Het LHM zoet-zout is consistent met en in belangrijke mate gebaseerd op LHM kwantiteit. Van
LHM zoet-zout kan dan ook niet verwacht worden dat het beter scoort op toetsingscriteria dan
LHM kwantiteit. De score van LHM zoet-zout op de genoemde toetsingscriteria zal dan ook
worden afgezet tegen de score van LHM kwantiteit versie 3.0 op deze toetsingscriteria. LHM
kwantiteit versie 3.0 is de meest recente versie van het LHM kwantiteit die is getoetst aan de
criteria (Hoogewoud et al., 2013).
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Het LHM zoet-zout is gebaseerd op de nog op te leveren versie 4.0 van het LHM kwantiteit. De
toetsing van LHM versie 4.0 zal pas in 2020 plaatsvinden, waarschijnlijk pas nadat de
plausibiliteitstoets van LHM zoet-zout wordt uitgevoerd. Dit levert het risico op dat, wanneer het
LHM kwantiteit 4.0 een verslechtering betekent ten opzichte van versie 3.0, het LHM zoet-zout
strenger wordt beoordeeld dan vanuit de randvoorwaarden mogelijk. Wanneer tijdens de toetsing
het vermoeden rijst dat een onvoldoende score op de toetsingscriteria te wijten is aan gewijzigde
randvoorwaarden in LHM versie 4.0 ten opzichte van LHM 3.0, zal dit worden gestaafd door de
(deel)toetsing ook uit te voeren voor LHM kwantiteit 4.0.
A.3.2

Expertbeoordeling resultaten LHM zoet-zout voor huidige situatie en scenario’s
Naast de hiervoor beschreven toetsing aan de hand van toetsingscriteria, wordt gekeken naar de
plausibiliteit van de respons van het LHM zoet-zout op veranderingen in de randvoorwaarden.
Deze respons wordt door experts beoordeeld, aan de hand van geohydrologische kennis en waar
beschikbaar resultaten uit regionale modelleringen.
De respons zal worden beoordeeld op de volgende vier scenario’s:
1
Autonoom 2100 - In dit scenario wordt onder gelijkblijvende (huidige) randvoorwaarden de
zoutverplaatsing berekend over de periode huidig tot 2100.
2
Zeespiegelstijging 2100 – In dit scenario wordt de in KNMI’14 scenario Wh verwachte
zeespiegelstijging opgelegd (stijging tot 1m in 2100). Verdere randvoorwaarden blijven gelijk
aan Autonoom 2100.
3
Klimaat Wh 2100 – In dit scenario wordt naast de in KNMI’14 scenario Wh verwachte
zeespiegelstijging ook de verwachte verandering in grondwateraanvulling opgelegd.
4
Stoom 2100 (inclusief socio-economische veranderingen) - In dit scenario wordt naast de in
KNMI’14 scenario Wh verwachte zeespiegelstijging en grondwateraanvulling, ook de in het
Deltascenario Stoom (Wolters et al., 2018) verwachte socio-economische ontwikkeling
opgelegd. Het gaat dan bijvoorbeeld om een toename van onttrekkingshoeveelheden ten
behoeve van drinkwater en industrie.
Voor de scenario’s 3 en 4 is een berekende grondwateraanvulling nodig uit het LHM kwantiteit.
Deze zijn in het kader van het Deltaprogramma Zoetwater beschikbaar gekomen (Mens et al.,
2019). Ook zijn voor Deltascenario Stoom reeds invoerbestanden beschikbaar (Hunink et al.,
2018).
Voor de beoordeling van de respons van het LHM zoet-zout op deze scenario’s wordt in ieder
geval beoordeeld op de respons van met name de berekende zoet-zoutverdeling in het model op
vijf representatieve profielen over Nederland. Deze profielen zijn gepubliceerd in (inter)nationale
(peer-reviewed) rapporten en tijdschriften, bij enkele is ook gekeken naar de respons op
zeespiegelstijging en klimaatverandering.
1
Zeeland over Walcheren naar Brabantse Wal (Van Baaren et al., 2016)
2
Zuid-Holland over Delfland (Oude Essink et al., 2010; Oude Essink & Forzoni, 2018)
3
Zandvoort naar Hilversum (Delsman et al., 2014; Stuyfzand, 1993)
4
Alkmaar via Schermer naar IJsselmeer (Oude Essink, 2001)
5
Friesland bij Harlingen (Boukes et al., 2017; Faneca Sànchez et al., 2012)
Naast deze profielen wordt de respons van stijghoogten, kwel, en zoutvracht vergeleken met
eerdere studies (onder meer Van Baaren et al., 2016; Faneca Sànchez et al., 2012; Oude Essink
et al., 2010).
De respons van het model wordt mede beoordeeld door het Reviewteam. In een gezamenlijke
sessie van het uitvoeringsteam en het reviewteam wordt de opbouw van het model doorgelopen
en worden de resultaten van het model bediscussieerd. Waar het model als niet-plausibel wordt
beoordeeld, wordt onderzocht waar dit door wordt veroorzaakt. Wanneer de oorzaak blijkt te
liggen in de parameterisatie van LHM kwantiteit, worden de afwijkingen beschreven en aangemeld
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voor verbetering in het lopende beheer en onderhoud van het LHM kwantiteit. Wanneer blijkt dat
niet-plausibel modelgedrag wordt veroorzaakt door fouten in de vertaling van de beschikbare
gegevens tot modelinvoer, worden deze hersteld in de definitief op te leveren versie.
A.3.3

Vastlegging
Het resultaat van de toetsing van de definitieve versie LHM zoet-zout op de toetsingscriteria,
wordt vastgelegd in een toetsingsrapportage LHM zoet-zout.

A.4

Toetsingscriteria

A.4.1

Freatische grondwaterstanden
Ten aanzien van de freatische grondwaterstanden hanteren we de criteria van het LHM kwantiteit.
Het uitgangspunt hierbij is geen significante verslechtering ten opzichte van de resultaten van het
meest recente getoetste LHM model (versie 3.0, (Hoogewoud et al., 2013)). De
dichtheidsverdeling beïnvloedt uiteraard de freatische grondwaterstanden; zo kan in het
duingebied langs de kust de freatische grondwaterstand meer opbollen dan wordt berekend met
een constante-dichtheid model, omdat op diepte de concentratie van het grondwater brak of zout
is. Tevens wordt het LHM zoet-zout niet op dag basis doorgerekend, waardoor een één op één
vergelijking ten aanzien van de GHG, de GLG en de dynamiek niet mogelijk is. In plaats daarvan
vergelijken we de stationaire grondwaterstand met dezelfde criteria als voor de GLG zijn
gehanteerd (Hoogewoud et al., 2013):
Tabel 7.1

Criteria voor de stationaire grondwaterstand.

Indicator

Criterium

Stationaire
grondwaterstand
(landelijk gebied)

In 80% van de meetpunten in een gebied:
Peilbeheerst gebied: max. 30 cm afwijking
Vrij afwaterend: max. 50 cm afwijking
Sterk hellend: max. 100 cm afwijking
Afwijking van de mediaan < 15 cm

Figuur A.1 Onderverdeling peilbeheerst, vrij-afwaterend, sterk hellend.

Het NHI 3.0 voldeed wat GHG en GLG betreft voor een deel niet aan de gestelde criteria (Tabel
7.1). Daarvoor waren een aantal oorzaken aan te wijzen:
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•

Het verschil tussen de puntwaarneming representatief voor ca 1-5 m2 en de celwaarde die
het gemiddelde over een oppervlakte van 250 bij 250 m2 weergeeft;
Het verlies aan onderscheid in parametervariatie door schematisatie op 250 m resolutie;
Het verschil in de werkelijke oppervlaktewater peilen met de best mogelijke parameterisatie
daarvan in NHI;
De betrouwbaarheid / onnauwkeurigheid van de meetset;

•
•
•

Figuur A.2 Percentage meetpunten die voldoen aan het criterium voor GLG (links) en GHG (rechts) voor
LHM kwantiteit versie 3.0.

Tabel A.2

A.4.2

Resultaten van de toetsing voor NHI 3.0.

Indicator

Afwijking voldoet [%]

Mediaan [m]

GHG

51

-0.03

GLG

66

-0.07

(Diepe) stijghoogten
Ten aanzien van de (diepe) stijghoogten hanteren we dezelfde criteria als bij het LHM kwantiteit
voor diepe stijghoogten. Het uitgangspunt hierbij is geen significante verslechtering ten opzichte
van de resultaten van het meest recente getoetst LHM model (versie 3.0). In de analyse wordt
vanzelfsprekend rekening gehouden dat de dichtheid de stijghoogte beïnvloedt (zie onder andere
Post et al. (2007)).
Tabel A.3

Criteria voor (diepe) stijghoogten.

Indicator

Criterium

WVP 1
(modellaag 2)

In 80% van de meetpunten maximaal 50 cm afwijking.
Mediaan van de afwijking < 15 cm

Diepe grondwaterstanden
(modellaag 3 – 7)

In 80% van de meetpunten per modellaag maximaal 100 cm afwijking.
Mediaan van de afwijking < 15 cm.

De toetsingsresultaten van LHM versie 3.0 zijn weergegeven in Tabel A.4 en Figuur A.3. Voor het
eerste watervoerende pakket wordt in meer dan 70% van de meetpunten voldaan aan het
toetsingscriterium. Voor de diepere stijghoogten, vanaf het tweede watervoerende pakket, zijn de
toetsingscriteria minder streng en voldoet het NHI 3.0 voor zo’n 90% van de meetpunten. Grote
afwijkingen zijn met name te vinden op de Veluwe.
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Figuur A.3 Percentage meetpunten die voldoen aan het criterium voor diepe stijghoogte voor modellaag 2
(links), 3 (midden) en 4 (rechts) voor LHM kwantiteit versie 3.0.

Tabel A.4

A.4.3

Resultaten van de toetsing voor LHM versie 3.0.

Modellaag diepe
grondwater

Mediaan [m]

Gemiddelde [m]

Standaard afwijking
[m]

Deel metingen
dat voldoet [%]

Laag 2

-0.01

0.09

0.86

71

Laag 3

-0.05

-0.02

0.71

89

Laag 4

-0.11

-0.17

0.82

89

Laag 5

-0.04

-0.09

0.78

90

Laag 6

-0.03

-0.15

1.19

72

Laag 7

-0.30

-0.45

0.87

89

Zoutvrachten
Ten aanzien van de zoutvracht hanteren we dezelfde criteria als bij het LHM kwantiteit. Het
uitgangspunt hierbij is geen significante verslechtering ten opzichte van de resultaten van het LHM
versie 3.0. Zoutvrachten worden in LHM kwantiteit dynamisch berekend door zouttransport door
de ondiepe ondergrond te modelleren (met behulp van het model TRANSOL). Hierbij geldt in LHM
kwantiteit een vast opgelegde concentratie aan de onderkant van de deklaag. LHM zoet-zout
berekent de verplaatsing van zout in het verzadigde grondwater, en bepaalt de gemiddelde
zoutvracht als de massaflux over de onderkant van de deklaag (dus zonder berging in het ondiepe
systeem). Hoewel het hier om ietwat andere grootheden gaat, hanteren we omwille van de
vergelijkbaarheid wel hetzelfde criterium.
Het toetsingscriterium voor zoutvracht wordt door Hoogewoud et al. (2013) als volgt onderbouwd:
“De zoutvrachtberekeningen van de waterbalansstudies variëren wat betreft de methode van
berekening. Sommige studies bepalen de zoutvracht als gevolg van zoute kwel en andere studies
gaan uit van de totale zoutvracht die uit de polder (in de buurt van het gemaal) wordt uitgeslagen,
in de vorm van een gemeten zoutconcentratie vermenigvuldigd met een waterflux. Het is daarbij
echter zelden duidelijk hoe de zoutvracht exact is bepaald. Tevens zitten er onzekerheden in de
bepaling van de zoutvracht als gevolg van zoute kwel. Alles bij elkaar heeft dit grote invloed op het
resultaat. Daarom kan de vergelijking van de NHI modelresultaten met de gemeten waarden
alleen gedaan worden op basis van de orde van grootte en niet op basis van exacte getallen.”
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Tabel A.5

Toets criteria voor zoutvrachten.

Indicator

Criterium

Zoutvracht in gebied met
maximaal 2 meetwaarden

Voor 80% van de gebieden is de maximale toegestane afwijking een factor 3.

Zoutvracht in gebied met
meer dan 2 meetwaarden

Voor 80% van de gebieden is de maximale toegestane afwijking een factor 2.

Resultaten van de toetsing voor NHI 3.0: In de Haarlemmermeerpolder voldoet NHI 3.0 in 4 van
de 5 gevallen binnen de factor 1.5. In de polder Schermer voldoet NHI 3.0 aan het criterium voor
één waarneming (~ factor 2). NHI 3.0 voldoet aan de toetsingscriteria op basis van zoutvrachten.
A.4.4

Gemiddelde (totale) kwelflux in (water)balansgebieden
Het LHM kwantiteit wordt niet specifiek getoetst op de berekende kwelflux. Wel wordt getoetst op
de totale afvoer uit balansgebieden, maar daar is de neerslag-afvoer component meestal
dominant in. We kiezen er daarom voor om het toetsingscriterium voor de kwelflux te baseren op
het toetsingscriterium voor de zoutvracht. Aannemende dat de onzekerheid in de zoutvracht gelijk
verdeeld is over de onzekerheid in de kwelflux en de onzekerheid in de chlorideconcentratie, en
de kwelflux en de chlorideconcentratie onafhankelijke variabelen zijn, is de relatieve onzekerheid
in de kwelflux ongeveer 70% van de totale relatieve onzekerheid.1
Tabel A.6

Criteria voor de gemiddelde (totale) kwelflux in waterbalansgebieden.

Indicator

Criterium

Kwelflux in gebied met
maximaal 2 meetwaarden

Voor 80% van de gebieden is de maximale toegestane afwijking 210%.

Kwelflux in gebied met
meer dan 2 meetwaarden

Voor 80% van de gebieden is de maximale toegestane afwijking 105%.

——————————————
1

Dit volgt uiteindelijk uit: 𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑌) = [𝐸(𝑋)]2 𝑉𝑎𝑟(𝑌) + [𝐸(𝑌)]2 𝑉𝑎𝑟(𝑋) + 𝑉𝑎𝑟(𝑋)𝑉𝑎𝑟(𝑌),,(𝑌), waarbij voor zowel de kwelflux

(X) als de zoutconcentratie (Y) een gelijke relatieve standaarddeviatie is gehanteerd.
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B

Overzicht aangeleverde gegevens
Tabel B.1
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Overzicht aangeleverde gegevens grondwater.

Organisatie

Contactpersoon

Aangeleverde bestanden

Brabant Water

Jacob Oosterwijk

BW_chloride.xlsx
PMNB_chloride.xlsx

Deltares

Pieter Pauw, Pieter
Doornenbal

Boorgatmetingen_archief

DinoLoket

Peter Jellema, Paul
Sohier

cpt.zip
Well log(s)_Geological borehole research.zip
Groundwater compositions, Well.zip
Vertical electrical sounding(s) (VES).zip

Dunea

Melchior Polwijk

ZW.csv
Gwk_v1_Chloride_Dunea.csv
Zoutwachters_v1_Dunea.csv
Disclaimer datalevering Dunea.pdf

Watermaatschappij Limburg
(WML)

Birgitta Putters

EGV reeksen WML voor Arcadis zoutmodellering.xlsx
ZW.csv
Zoutwachters en EGV metingen.xlsx

Oasen

Rosa Sjerps

NHI Uitvraag chloride_Oasen_v2.xlsx
NHI Uitvraag chloride_Oasen.xlsx

Provincie Fryslan

Daniël van Buren,
Jan Gunninka

grondwaterkwaliteit fryslan per monster.csv
grondwaterkwaliteit gemiddeld 1980 2018 fryslan.csv
HEM137_INV_RD_juni2011.zip
S25_2b_april2011_25laags_incl_kopregels_DOI.zip

Provincie Groningen

Peter de Vries

chloridemetingen_alle jaren.xlsx
zoutwachtermetingen_alle jaren.xlsx

Provincie Zeeland

Joost Delsmanb

overzichtmetingen.csv*

Provincie Zuid-Holland

Joost Delsmanb

fresh_salt_PZH_final_20190822_noAI.xlsx*

Vitens

Jelle van Sijl

metainfo_Zoutwachterkanalen.xlsx
Export_Zoutwachters.xlsx
Export_chloridegegevens.xlsx

Waterleidingbedrijf NoordHolland (PWN)

Lucas Borst

PWN_Zoutwachters_waarnemingsputten.xlsx
SkyTEM2011.zip

Waternet

Philip Nienhuis

nvt
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Waterkwaliteitsportaal

nvt

meetlocatiebestand_WKP_koppeling_meetgegevens_20
181207_na_controle_provincies_RIVM.xlsx
2017_GW-IM-Metingen_20180330.csv
2016_GW-IM-Metingen_20180330.csv
2015_GW-IM-Metingen_20180330.csv
2014_GW-IM-Metingen_20180330.csv
2013_GW-IM-Metingen_20180330.csv
2012_GW-IM-Metingen_20180330.csv
2011_GW-IM-Metingen_20180330.csv
2010_GW-IM-Metingen_20180330.csv
2009_GW-IM-Metingen_20180330.csv
2008_GW-IM-Metingen_20180330.csv
2007_GW-IM-Metingen_20180330.csv
2006_GW-IM-Metingen_20180330.csv
2005_GW-IM-Metingen_20180330.csv
2004_GW-IM-Metingen_20180330.csv
2003_GW-IM-Metingen_20180330.csv
2002_GW-IM-Metingen_20180330.csv
2001_GW-IM-Metingen_20180330.csv
1981_2000GW-IM-Metingen_20180330.csv
1980_en_eerder_GW-IM-Metingen.csv

a) Vanuit Cliwat project aanwezig bij TNO.
b) Vanuit project FRESHEM en Coastar aanwezig bij Deltares.
Tabel B.1
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Overzicht aangeleverde gegevens oppervlaktewater.

Organisatie

Contactpersoon

Documenten

Hoogheemraadschap
Delfland

Jochem Fritz

Gegevens Ec en chloride 2000-2019.csv
Polder.shp

Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier

Jeroen Hermans

Report_2019-11-19_04_31_10.csv (via API)
Report_2019-11-19_04_31_00.csv (via API)
Report_2019-11-19_04_30_48.csv (via API)
Report_2019-11-19_04_30_30.csv (via API)

Hoogheemraadschap
Rijnland

Mark Kramer

zout_Rijnland_vanaf_2010.csv

Hoogheemraadschap
Schieland en de
Krimpenerwaard

Arjen Grothe

HHSK_locaties_cl_metingen.zip
Chloride_EGV_HHSK.zip
HHSK_continumetingen_Cl.zip
HHSK_locaties_cl_continumetingen.zip
HHSK_Polders.zip

Rijkswaterstaat

nvt

20191125_028.zip
20191125_030.zip
20191125_029.zip
20191120_011.zip
20191120_016.zip
20191120_012.zip
20191120_013.zip

Waterschap Hollandse Delta

Thijs IJpelaar

aquokit_v2_meetpunten_Cl_EGV_T.csv
aquokit_v2_metingen_Cl_EGV_T.csv
bemalingsgebieden.shp

Waterschap Hunze en Aa's

Elena Uibel

GELDHD_2015-2019.xlsx
GELDHD_2011-2014.xlsx
MPN_EGV.shp
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Waterschap Scheldestromen

Luuk Veening

Cl_Gel_vanaf2008_20191009120431.csv
meetpunten.shp
Gegevens KRW-Chloride.csv
Gegevens CTD-divers.csv
Gegevens Kunstwerken.csv

Waterschap Zuiderzeeland

Michiel Oudendijk

NL37_EC+Cl+SO4.csv

Wetterskip Fryslan

Humprey Paap

Meetreeksen poldergemalen.zip
Bemalingsgebieden v2.zip
meetpunten_per_RMmeetnet.xlsx
ImMetingen_chloride_Zoutmn.csv
ImMetingen_chloride_RM.csv
meetpunten_per_zoutmeetnet.xlsx

Waterkwaliteitsportaal

nvt

IM-Metingen_2017_3.csv
IM-Metingen_2017_2.csv
IM-Metingen_2017_1.csv
IM_Metingen_2016_3.csv
IM_Metingen_2016_2.csv
IM_Metingen_2016_1.csv
2015_3.csv
2015_2.csv
2015_1.csv
2014-3.csv
2014-2.csv
2014-1.csv
Tijdwaarden_2013-3.csv
Tijdwaarden_2013-2.csv
Tijdwaarden_2013-1.csv
Tijdwaarden_2012-3.csv
Tijdwaarden_2012-2.csv
Tijdwaarden_2012-1.csv
tijdwaarden_2011_3.csv
tijdwaarden_2011_2.csv
tijdwaarden_2011_1.csv
tijdwaarden_2010.csv
Meetpunten_2016_20190410.csv
Meetpunten_2017.csv
meetpunten_2014.csv
meetpunten_2015.csv
meetpunten_2013.csv
meetpunten_2012.csv
meetpunten_2011.csv
meetpunten_2010.csv
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C

Verificatie implementatie effect van variabele
dichtheid op stijghoogteverdeling in MODFLOW2005
Om te controleren of de implementatie van de VDF package in MODFLOW-2005 correct is
uitgevoerd, is een testmodel gemaakt in zowel SEAWAT als in MODFLOW-2005, en is met beide
codes het effect van een ruimtelijk variabel dichtheidsveld op de stijghoogte berekend. Het nietstationaire testmodel bestaat uit 3 lagen, 10 rijen en 10 kolommen, en kent een groot aantal
verschillende randvoorwaarden zodat de meeste packages waarvoor de VDF is geïmplementeerd
in het model een rol spelen (uitzonderingen zijn de recharge (RCH) en verdamping (EVT); deze
packages worden echter ook niet in het LHM gebruikt omdat voor deze processen (MetaSWAP
wordt ingezet). De chlorideconcentraties van de drie modellagen worden gegeven in Figuur C.1.
Figuur C.2 toont de berekende stijghoogtes volgens iMODFLOW en SEAWAT zonder het
meenemen van dichtheidseffecten, en het effect op de stijghoogten als deze dichtheidseffecten
wel worden meegenomen door middel van de VDF package. De figuur laat zien dat de
implementatie van VDF in iMODFLOW dezelfde resultaten geeft als SEAWAT. Ook het verloop
van de stijghoogte in de tijd is in beide modellen gelijk (resultaten niet getoond).

Figuur C.1 Chlorideconcentraties in de drie modellagen van het testmodel.
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Figuur C.2 Boven: stijghoogte modellaag 1 (m) volgens aangepast iMODFLOW (links) en SEAWAT (rechts).
Onder: effect van meenemen effecten van variabele dichtheid op de stijghoogte in modellaag 1 (m), volgens
aangepast iMODFLOW (links) en volgens SEAWAT (rechts).
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D

Analyse plausibiliteit LHM zoet-zout

D.1

Inleiding
Voor de beoordeling van de kwaliteit van het NHI zoet-zout (LHM zoet-zout) versie 2 is een
plausibiliteitstoets uitgevoerd op (1) de berekende grondwaterstanden / stijghoogten, (2) de
kwelflux / zoutvracht, en (3) de chlorideverdeling. Hierbij is plausibiliteit als volgt gedefinieerd:
Het model functioneert zodanig, dat: (1) verschillen tussen metingen en modelresultaten verklaard
kunnen worden uit de gehanteerde modelparameters of meetfouten, (2) de respons van het model
op opgelegde veranderingen van randvoorwaarden op basis van de fysica te verklaren is.
Dus geen perfecte overeenkomst met metingen, maar een transparant model met plausibele
resultaten (conform bovenstaande definitie) op nationale schaal.

D.2

Criteria
Bij de aanvang van het project zijn criteria opgesteld, die zijn gebruikt als kwantitatieve maat voor
de plausibiliteit van het LHM zoet-zout. Ten aanzien van het kwantitatieve deel van het model zijn
vergelijkbare criteria gehanteerd als in het LHM (kwantiteit) (zie Hoogewoud et al., 2013). Voor de
leesbaarheid zijn de criteria ook opgenomen in deze notitie. Hierbij hebben we het uitgangspunt
gehanteerd dat er geen (significante) verslechtering optreedt t.o.v. de resultaten van het meest
recente LHM (versie 4.0). Bij (grote) afwijkingen met de opgestelde criteria is een (mogelijke)
verklaring gegeven voor de oorzaak van de afwijkingen (zie ook ‘Afspraken overleg Review team
en Uitvoeringsteam NHI zoet-zout’, d.d. 12-09-2019).

D.3

Aandachtspunten
Voordat de uitkomsten van de plausibiliteitstoets worden beschreven, willen we een aantal
aandachtspunten ten aanzien van de ontwikkeling van het LHM zoet-zout naar voren brengen:
▪

▪

▪

D.4

Onderdelen plausibiliteitstoets
1.
2.
3.
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De ontwikkeling van het LHM zoet-zout is gekoppeld aan het LHM (kwantiteit), waardoor er
t.a.v. de kwaliteit van het model weinig manoeuvreerruimte is. Met andere woorden, een groot
deel van het LHM zoet-zout wordt één op één overgenomen uit het LHM kwantiteit (LHM4).
Dit betekent dat de maximaal haalbare kwaliteit van het LHM zoet-zout sterk wordt bepaald
door het LHM (kwantiteit). Afwijkingen die zijn veroorzaakt door het LHM (kwantiteit), zijn
benoemd in deze notitie met (indien van toepassing) een advies voor het LHM B&O spoor.
De ontwikkeling van de 3D initiële chlorideverdeling zien we als startpunt, en niet als een
‘statische’ chlorideverdeling die lange tijd niet meer zal worden verbeterd. De insteek is om
een transparante (eerste) schatting te maken, die in de loop van de tijd verder ontwikkeld kan
worden.
Per regio bestaan er significante verschillen in de (micro)dynamiek in de zoet-zout verdeling,
denk o.a. aan de zoetwaterlenzen in Zeeland. De chlorideverdeling voor het LHM zoet-zout is
bepaald op nationale schaal, met een focus op de kustzone (tot ca. 300 m-mv). De aanwezige
microdynamiek in de bestaande zoet-zout verdeling (bijvoorbeeld regenwaterlenzen,
opkegeling naar waterlopen) wordt dan ook niet volledig meegenomen in het model. Het doel
is om plausibele resultaten te krijgen op nationale schaal in (1) stijghoogten, (2) fluxen, (3)
zoutvrachten op polderniveau.

Toets op grondwaterstanden / stijghoogten (kwantitatief)
Toets op kwelflux / zoutvracht (kwantitatief)
Toets op chlorideconcentraties / -verdeling (kwalitatief):
a. Autonome ontwikkeling vs. klimaatscenario:
i. Autonoom 2100
ii. Klimaat Wh + zeespiegelstijging 2100 (1 m in 2100)
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b.

D.5

Vergelijking 5 representatieve profielen over Nederland :
i. Zeeland over Walcheren naar Brabantse Wal
ii. Zuid Holland over Delfland
iii. Zandvoort naar Hilversum (Delsman et al., 2014)
iv. Alkmaar naar Schermer naar IJsselmeer
v. Friesland bij Harlingen

Toets op grondwaterstanden en stijghoogten
De berekende stationaire grondwaterstanden en stijghoogten zijn aan de hand van dezelfde
criteria getoetst als NHI versie 3.0 (zie Tabel A.3). Hierbij is gebruik gemaakt van dezelfde
meetreeksen als zijn gehanteerd bij toetsingen bij voorgaande versies van het LHM kwantiteit. Het
resultaat van de toetsing van de grondwaterstanden en stijghoogten zijn weergegeven in Tabel
D.1. De berekende afwijkingen, en de percentages van de metingen die voldoen aan de criteria
komen sterk overeen met het LHM kwantiteit (incl. voorgaande versies zoals NHI 3.0) (zie Tabel
A.4).
Tabel D.1 Statistieken van de residuen van de gemiddelde stijghoogten

Modellaag
Laag 1 – peilbeheerst
Laag 1 – vrij afwaterend
Laag 1 – sterk hellend
Laag 2
Laag 3
Laag 4
Laag 5
Laag 6
Laag 7
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Mediaan
[m]
0.056
0.179
-0.879
0.113
0.094
0.185
0.2
0.167
0.073
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Gemiddelde
[m]
-0.107
-0.322
-3.099
-0.514
-0.316
0.083
0.322
0.291
0.111

Std. afwijking
[m]
0.926
3.768
5.765
3.52
2.42
1.397
1.023
1.097
1.592

Voldoet
[%]
56
67
49
62
65
83
82
81
69

D.6

Toets op kwelfluxen en zoutvrachten
Voor enkele polders in West-Nederland zijn de gemeten, geschatte of berekende kwelflux en
zoutvrachten uit eerdere studies vergeleken met de uitkomsten van het LHM zoet-zout. Om de
grootste invloed van inspeeleffecten van de initiële chlorideverdeling en het model te vermijden
zijn de kwelfluxen en zoutvracht uit 2020 (autonome ontwikkeling) gebruikt. Hierbij is gekeken
naar de volgende polders of ‘waterbalansgebieden’: Haarlemmermeerpolder, polder de
Noordplas, Peilvak 9 in de Haarlemmermeerpolder, de Schermerboezem, en de
Wieringermeerpolder. Ten aanzien van deze waterbalansgebieden zijn de plausibiliteitscriteria
gehanteerd zoals beschreven in bijlage A (Tabel A.5).
In Tabel D.2 t/m Tabel D.11 is per polder de kwelflux (in mm per dag of miljoen m3 per jaar) en
zoutvracht (in ton per jaar) uit verschillende studies weergegeven. In de tabellen is de totale
kwelflux opgedeeld in de diffuse kwelflux, en de kwelflux via de wellen. Dezelfde opdeling is
aangehouden bij de zoutvracht, echter in sommige situaties is de zoutvracht bepaald aan de hand
van de diffuse kwelflux (i.e. ter plaatse van de onderkant van de deklaag), en in andere situatie
aan de hand van de flux die naar oppervlaktewater en drainage stroomt. In de tabellen is dit
onderscheid aangeduid als (1) zoutvracht – diffuus, of (2) zoutvracht – ontwatering. In Tabel D.2
t/m Tabel D.11 zijn de modelresultaten van LHM zoet-zout en NHI 3.0 getoetst ten opzichte van
de “Waterbalans”-resultaten in de tabellen. Eén studie wordt hierbij – omdat de studies sterk
verschillen in ouderdom en nauwkeurigheid – gezien als één meetwaarde. Waar meerdere
modelresultaten bekend zijn worden deze ter vergelijk ook weergegeven. Deze zijn niet gebruikt in
de toetsing.

D.6.1

Haarlemmermeerpolder
Tabel D.2 Waterbalansposten (in mm/d) uit verschillende studies (Delsman en de Louw, 2015)

Studie
LHM zoet-zout v2,
2020
NHI, 2014
Grontmij, 2013
WiBo, 2006
Alterra, 2004
Aanname Rijnland
BalansNP
RIZA, 2003
ICW, 1976
De Gruyter, 1957

Methode
Model
Model
Model
Model
Model
Vuistregel
1D-model
Model
Waterbalans
Waterbalans

Kwel – diffuus
0,35
0,40
0,61
0,56

Kwel – wellen
0,36
0,35
0,18
0,10

0,12

Kwel – totaal
0,70
0,75
0,78
0,66
0,79
0,78
0,39
0,53
0,54
0,49

Tabel D.3 Waterbalansposten (in miljoen m3/jr.) uit verschillende studies (Delsman en de Louw, 2015)

Studie
LHM zoet-zout v2,
2020
NHI, 2014
Grontmij, 2013
WiBo, 2006
Alterra, 2004
Aanname Rijnland
BalansNP
RIZA, 2003
ICW, 1976
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Methode
Model
Model
Model
Model
Model
Vuistregel
1D-model
Model
Waterbalans
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Kwel – diffuus
22,7
27
41
38

Kwel – wellen
23,2
23,7
12
6,5

Kwel – totaal
45,9
50,7
53
44,5
53,4
53
26,3
36
36,5

De Gruyter, 1957

Waterbalans

8

33,3

Tabel D.4 Zoutvracht (via kwel en wellen in ton/jr.) uit verschillende studies (Delsman en de Louw, 2015)

Studie

Methode

LHM zoet-zout v2,
2020
NHI, 2014
Grontmij, 2013
WiBo, 2006
Alterra, 2004
ICW, 1976
De Gruyter, 1957

Model

Zoutvracht –
diffuus
30930

Model
Model
Model
Model
Waterbalans
Waterbalans

Zoutvracht –
wellen
26106

61800
15000
41000

5200
44000
9000

44300

8900

Zoutvracht –
totaal
57036
67000
59000
50000
60000
50900
53200

Tabel D.5 Zoutvracht (via sloten, drains en wellen in ton/jr.) uit verschillende studies (Hoogewoud et al., 2013)

D.6.2

Studie

Methode

LHM zoet-zout v2, 2020
NHI 3.0, 2013
NHI 2.2, 2011
Reg. Studie ICW nr. 9,
Midden West-NL, 1974
Cult. Dienst. N. Holland
Couwenhoven en
Toussaint, 1960 – 1967
De Gruyter, 1950 –
1954
Bijl, 1925 – 1930

Model
Model
Model
Waterbalans

Zoutvracht –
ontwatering
32641

Zoutvracht –
wellen
26106

Zoutvracht –
totaal
58747
34593
113886
75781

Waterbalans
Waterbalans

34250
47876

Waterbalans

44258

Waterbalans

36072

Polder de Noordplas
Tabel D.6 Waterbalansposten (in mm/d) uit verschillende studies (de Louw et al., 2011)

Studie
LHM zoet-zout v2,
2020
LHM4, 2019
de Louw et al., 2011

Methode
Model
Model
Waterbalans

Kwel – diffuus
0,25
0,25
0,45

Kwel – wellen
0,28
0,28
0,40

Kwel – totaal
0,53
0,53
0,85

Tabel D.7 Zoutvracht (via sloten, drains en wellen in ton/jr.) uit in verschillende studies (de Louw et al., 2010)
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Studie

Methode

LHM zoet-zout v2,
2020
NHI 3.0, 2013
NHI 2.2, 2011
de Louw et al., 2010

Model
Model
Model
Waterbalans
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Zoutvracht –
ontwatering
1577

Zoutvracht –
wellen
1294

Zoutvracht –
totaal
2871
5079
7194
11600

D.6.3

Peilvak 9 in de Haarlemmermeerpolder
Tabel D.8 Waterbalansposten (in mm/d) uit verschillende studies (Delsman et al., 2013)

Studie
LHM zoet-zout v2,
2020
LHM4, 2019
Delsman et al., 2013

Methode
Model
Model
Chemie

Kwel – diffuus
0,35
0,35
0,13

Kwel – wellen
0,27
0,27
0,32

Kwel – totaal
0,62
0,62
0,45

Tabel D.9 Zoutvracht (via sloten, drains en wellen in ton/jr.) uit verschillende studies (Delsman et al., 2012)

D.6.4

Studie

Methode

LHM zoet-zout v2,
2020
NHI 3.0, 2013
NHI 2.2, 2011
Delsman et al., 2013

Model
Model
Model
Waterbalans

Zoutvracht –
ontwatering
557

360

Zoutvracht –
wellen
707

6321

Zoutvracht –
totaal
1263
15850
69164
6681

Schermerboezem
Tabel D.10 Zoutvracht (via sloten, drains en wellen in ton/jr.) uit verschillende studies (Hoogewoud et al.,
2013)

D.6.5

Studie

Methode

LHM zoet-zout v2,
2020
NHI 3.0, 2013
NHI 2.2, 2011
Wit et al., 1982

Model

Zoutvracht –
ontwatering
27471

Zoutvracht –
wellen
3669

Model
Model
Waterbalans

Zoutvracht –
totaal
31140
116459
317948
44620

Wieringermeerpolder
Tabel D.11 Zoutvracht (via sloten, drains en wellen in ton/jr.) uit verschillende studies (Hoogewoud et al.,
2013)

Studie

Methode

LHM zoet-zout v2,
2020
NHI 3.0, 2013
NHI 2.2, 2011
Wit et al., 1982

Model
Model
Model
Waterbalans

Zoutvracht –
ontwatering
265509

Zoutvracht –
wellen
0

Zoutvracht –
totaal
265509
123032
345040
369127

Met uitzondering van de zoutvracht bij Polder de Noordplas en Peilvak 9 in de Haarlemmermeerpolder voldoet het LHM zoet-zout model aan alle criteria. In beide waterbalansgebieden wordt de
zoutvracht in het model onderschat. Hierbij is de berekende kwelflux in alle gebieden vergelijkbaar
met het LHM 4 of het NHI 3.0. Dit duidt er op dat de chlorideconcentratie ter plaatse van deze
waterbalansgebieden te laag wordt ingeschat. Ten aanzien van de zoutvracht bestaat er ten
aanzien van de voorgaande modelstudies met het LHM / NHI een wisselend beeld.
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D.7

Toets op chlorideconcentraties / -verdeling
In deze notitie is de 3D chloride verdeling van het LHM zoet-zout (versie 2) op dezelfde wijze
geanalyseerd als een eerdere versie (LHM zoet-zout versie 1). Hierbij hebben we ons wederom
geconcentreerd op het ‘duiden’ van de (landelijke) rekenresultaten. Met andere woorden: een
focus op het aangeven van de waarde van de databestanden en resultaten.
Bij de analyse van de 3D chloride verdeling van LHM zoet-zout versie 1, waren fouten in de
verwerking van de chloridemetingen ontdekt, waardoor voor een belangrijk aantal locaties de
metingen van verschillende filterdiepten van een waarnemingsput aan één diepte waren
toegekend. Daarnaast bleek een opvallende structuur nabij Heerenveen terug te voeren op een
foutieve geofysische meting. Daarop zijn alle aangeleverde chloride metingen (in het grondwater)
nagelopen en gecorrigeerd. Op basis van deze gecorrigeerde chloridedatabase is een nieuwe
interpolatie uitgevoerd (Figuur D.1).

D.7.1

Beschrijving totstandkoming kaarten
Om de duiding inzichtelijk te maken zijn landelijke kaarten gemaakt van de berekende verandering
in de 3D chloride verdeling als een functie van de tijd. Voor meer informatie over de model
parameters, zie de NHI fresh-salt Gitlab: https://gitlab.com/deltares/imod/nhi-fresh-salt.

Figuur D.1 3D beeld geïnterpoleerde chlorideconcentratie grondwater voor het 25 percentiel (links),
de mediane waarde (midden) en het 75 percentiel (rechts).

Tegelijkertijd zijn de kaarten een hulpmiddel om de 3D chloride verdeling beter te kunnen
controleren, waarmee we op basis van expert inschatting (eventuele) onvolkomenheden in de
initiële chloride verdeling sneller kunnen opsporen, maar ook om afwijkende of onrealistische
patronen die ontstaan door het model accurater te identificeren. Dergelijke onvolkomenheden zijn
niet altijd ‘fouten’, maar kunnen bijvoorbeeld ook ontstaan door het niet in evenwicht zijn van de
zoet-zout verdeling en op dat moment bijbehorende grondwaterstroming. In deze memo wordt de
totstandkoming van de landelijke kaart(en) beschreven, samen met een analyse – duiding – van
de resultaten. Hierbij zijn ook aanbevelingen gedaan voor een vervolg.
Voor de weging van de waarde van de initiële chlorideverdeling en de berekende veranderingen in
de 3D chloride verdeling is gekeken naar (1) de verandering in het volume zoet, brak en zout
grondwater (voor alle volume schattingen zijn we uitgegaan van een effectieve porositeit van
30%), en (2) de verplaatsing van grensvlakken.
D.7.2

Autonome ontwikkeling vs. klimaatscenario
Voor deze notitie is gebruik gemaakt van de rekenresultaten van (1) de autonome ontwikkeling en
(2) het klimaatscenario voor de periode 2000 – 2100 met LHM zoet-zout versie 2.0. Bij alle
berekeningen is gebruik gemaakt van de TVD (Total-Variation-Diminishing) solver voor advectie.
De kaarten zijn gegenereerd met behulp van een Python script ‘plausibility_chloride.py’. Dit script
is opgeslagen in de NHI fresh-salt Gitlab.
Het klimaatscenario bevat een zeespiegelstijging van 1 m in 2100 (Figuur D.2), en een
verandering van de gemiddelde grondwateraanvulling op basis van het Deltascenario Stoom. In
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dit Deltascenario is het klimaatscenario W H (van den Hurk et al., 2014) gecombineerd met socioeconomische veranderingen (Wolters et al., 2018). Alleen de grondwateraanvulling is
overgenomen uit Deltaprogramma Zoetwaterberekeningen van het scenario Stoom, andere
randvoorwaarden zijn niet gewijzigd (Mens et al., 2019). Vervolgens is op basis van de huidige
(klimaatperiode 1980 – 2010) en de geprojecteerde grondwateraanvulling in 2085 (klimaatperiode
2070 – 2100) een extrapolatie uitgevoerd naar de tussenliggende klimaatperioden: 2010 – 2040,
en 2040 – 2070.

Figuur D.2. Zeespiegelstijging (in m NAP) tussen 2000 en 2100 (boven), en verandering in jaargemiddelde
grondwateraanvulling (onder), zoals opgenomen in het klimaatscenario.

Voor beide scenario’s zijn de volgende grafieken en kaarten gegenereerd:
• Landelijke verandering in het volume zoet (< 1 g/L), brak (1 tot 8 g/L) en zout
grondwater (> 8 g/L):
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o

•

•

Groei (in miljard m3 per jaar): grafiek met de groei in het volume zoet, brak en zout
grondwater per tijdstap in miljard m3 per jaar.
o Totale groei (in miljard m3): grafiek met de totale groei (zowel de absolute
verandering als de relatieve verandering: groei / afname) in het volume zoet, brak en
zout grondwater t.o.v. de initiële situatie (i.e. 2000) in miljard m3.
Landelijke verandering in het volume (per m2) zoet (< 1 g/L) grondwater:
o Groei (in m per jaar): landelijke kaarten (per tijdstap) met de groei in het volume
zoet grondwater per tijdstap in m per jaar (i.e. het volume gedeeld door het oppervlak
– 250 x 250 m2 - en de effectieve porositeit van 0.3).
Verplaatsing van het 1, 3 en 5 g/L grensvlak2:
o Verplaatsing (in m per jaar): landelijke kaarten (per tijdstap) met de verplaatsing
van het zoet, brak en zout grensvlak per tijdstap in m per jaar.
o Totale verplaatsing (in m): landelijke kaarten (per tijdstap) met de totale
verplaatsing van het zoet, brak en zout grensvlak t.o.v. de initiële situatie (i.e. 2000)
in m.

We hebben gekozen voor de bovenstaande twee aspecten – i.e. volumeveranderingen en
grensvlak verplaatsingen – om zowel inzicht te geven in de veranderingen in de chlorideverdeling
in alle dimensies (met name in diepe watervoerende pakketten), als in de meer tastbare
verplaatsing van bijvoorbeeld het zoet-brak grensvlak (1 g/L). Voor beide aspecten hebben we
ons vooral gericht op de snelheid of groei van de volumeveranderingen en de verplaatsing van
grensvlakken in de bovengenoemde modelperiode. Hiermee verkrijgen we een beeld van de
locaties waarin relatief snelle (of langzame) veranderingen in de chlorideverdeling optreden. Dit
kan zowel wijzen op ‘fouten’ in de chlorideverdeling (e.g. onrealistisch snelle veranderingen), als
op de gevoeligheid – en dus onzekerheid – van de chlorideverdeling van een gebied.

D.7.3

Analyse verplaatsing zoet-zout verdeling
Op basis van de analyse van de bovengenoemde landelijke grafieken (Figuur D.3 en Figuur D.4)
en kaarten (Figuur D.5 en Figuur D.6) met de berekende volumeveranderingen trekken we de
volgende (voorzichtige) conclusies ten aanzien van de 3D chlorideverdeling en het LHM zoet-zout:
• De chlorideverdeling van het (gehele) model is aan het einde van de modelperiode nog niet
evenwicht. Gedurende de volledige modelperiode over 100 jaar treden veranderingen op in
het volume zoet, brak en zout grondwater (zie Figuur D.3 en Figuur D.4).
• In de eerste tijdstappen van het model treden ten aanzien van het volume zoet en brak
grondwater de grootste veranderingen op (i.e. in 2005 en 2010), waarna de verandering
gedurende de modelperiode langzaam afvlakt (Figuur D.3). Deze veranderingen in de
beginperiode – met name in zoet en brak grondwater – is relatief groot en vermoedelijk een
inspeeleffect tussen de initiële chlorideverdeling en berekende grondwaterstroming. Het lijkt
daarom aan te raden het model zo’n 20 jaar in te spelen. Door verschillen in lokale
omstandigheden is de inspeeltijd niet eenduidig te geven.
• De netto en totale groei in de hoeveelheid zoet, brak en grondwater is in beide scenario’s
vergelijkbaar, met bijvoorbeeld een afname van de hoeveelheid zoet grondwater tot 2040, en
een toename van de hoeveelheid zoet grondwater na 2040. Richting het einde van de
modelperiode treden grotere verschillen op, en leidt met name de zeespiegelstijging tot een
grotere verzilting (met name in kustgebieden).

——————————————
2

Grensvlak wordt hier gedefinieerd als diepte waarop de eerste (vanuit maaiveld naar de diepte geredeneerd)
overschrijding van de gedefinieerde grenswaarde wordt gesignaleerd. Hierbij wordt lineair geïnterpoleerd tussen
modelcel waarden (die aangrijpen in centrum van de modelcel).
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Figuur D.3. Landelijke (netto) groei (i.e. toename – afname) in het volume zoet grondwater (boven), brak
grondwater (midden) en zout grondwater (onder), voor de autonome ontwikkeling (links) en het
klimaatscenario (rechts). Beide in miljard m3 /jr voor de (model)periode van 2005 - 2100.
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Figuur D.4. Landelijke cumulatieve groei van het volume zoet grondwater (boven), brak grondwater (midden)
en zout grondwater (onder), voor de autonome ontwikkeling (links) en het klimaatscenario (rechts).
Beide in miljard m3 /jr1 voor de (model)periode van 2005 - 2100.

Uit de kaarten (Figuur D.5 en Figuur D.6) volgt dat voor zowel de autonome ontwikkeling als het
klimaatscenario de grootste veranderingen optreden in:
• IJsselmeer / Markermeer: gedurende de volledige modelperiode treedt vooral een verzoeting
op. Dit is mogelijk deels te verklaren is door de ontstaansgeschiedenis, omdat dit pas sinds
1930 zoet aan het worden is. Echter, in delen van het IJsselmeer treden relatief grote
veranderingen op; e.g. ten noorden van Enkhuizen treedt op diepte een opvallende afname in
het volume zoet grondwater op (zie [1] in Figuur D.5).
• Flevoland: Binnen de provincie Flevoland (incl. Noordoostpolder) treden relatief grote
veranderingen op in het 1, 3 en 5 g/L grensvlak. Opvallend is vooral de verhoging van het
grensvlak aan de randen van het IJsselmeer / Markermeer (i.e. verzilting). In de
veranderingsrapportage van het LHM versie 4.0 (Hunink et al., 2020) is de provincie
Flevoland ook specifiek benoemd als gebied waar gericht verbeteracties nodig zijn, o.a.
vanwege een sterke toename in de drainagefluxen. Dus mogelijk komen de relatief grote
veranderingen (deels) o.a. doordat het LHM versie 4.0 in dit gebied de drainageflux
overschat. De grootte van de veranderingen neemt echter wel af gedurende de modelperiode
(zie [2] in Figuur D.5).
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•

Noord-Holland: voor zowel het 1, 3 en 5 g/L grensvlak als het volume zoet grondwater treden
relatief grote verschuivingen / veranderingen op (Figuur D.6). Sommige patronen zijn hierbij
opvallend groot, hetgeen wijst op een mogelijke fout in de chlorideverdeling. Hierbij geldt wel
dat de grootste veranderingen optreden in de beginperiode van het simulatie; dit duidt eerder
op een inspeeleffect van de chloride verdeling dan op een fysisch proces.

Figuur D.5 Groei in het totale volume aan zoet grondwater in m per jaar in 2020,
voor het modelscenario ‘autonome ontwikkeling’

Overige opmerkingen:
• In de duinen - met name in Noord-Holland – is een relatief grote uitzakking van het 1, 3 en 5
g/L grensvlak te zien. Dit komt echter in mindere mate terug in de (volume) veranderingen in
het volume zoet grondwater (zie [3] in Figuur D.5).
• Op sommige locaties is ook onder de Noordzee – dicht bij de kust – een relatief grote
verzilting waar te nemen (bijvoorbeeld nabij Zandvoort, zie [4] in Figuur D.5). Dit is zichtbaar
in zowel het 1, 3 en 5 g/L grensvlak als in het volume zoet grondwater. Waarschijnlijk zijn hier
zoete metingen onder de duinen te ver ‘de zee in’ geïnterpoleerd.
• Overige veranderingen, zoals in de polders, zien er in grote lijnen plausibel uit. Voor polders is
bijvoorbeeld bekend dat de chlorideverdeling niet in evenwicht is met de huidige
randvoorwaarden.
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Figuur D.6 Verschuiving van het 1 g/L grensvlak in m per jaar in 2020,
voor het modelscenario ‘autonome ontwikkeling’

D.7.4

Analyse klimaatscenario
In Figuur D.4 is te zien dat de netto en totale groei in de hoeveelheid zoet, brak en grondwater in
het klimaatscenario gedurende de loop van de modelperiode (2000 – 2100) geleidelijk afwijkt van
de autonome ontwikkeling: met een geleidelijke afname in de groei in het volume zoet en brak
water, en een geleidelijke toename in het volume zout grondwater.
Deze toename in verzilting (met name in de kustgebieden) loopt nagenoeg parallel met de
(geschematiseerde) zeespiegelstijging (Figuur D.2). Voor het jaar 2100 is het verschil in groei in
de hoeveelheid zoet grondwater (Figuur D.7), en het verschil in totale zoutvracht via diffuse kwel
en wellen (Figuur D.8) weergegeven met de autonome ontwikkeling. In beide figuren is een
afname in de hoeveelheid zoet grondwater in de kustprovincies, waarbij het effect kleiner tot
afwezig is ter plaatse van de (grotere) duingebieden in Noord- en Zuid-Holland.
De hoeveelheid grondwateraanvulling neemt gemiddeld licht toe (van 0,72 naar 0,75 mm per dag)
en heeft een relatief kleine invloed. Echter, per landgebruikstype is de invloed van het
klimaatscenario (W H) variabel, waardoor zowel een toe- als afname van de gemiddelde
grondwateraanvulling plaatsvindt. Voor zandgebieden met diepe grondwaterstanden wordt de
toegenomen winterneerslag geborgen, en heft deze te toegenomen droogte in de zomer op. In
gebieden met meer ontwatering wordt de toegenomen winterneerslag snel afgevoerd, waardoor in
deze gebieden de drogere zomers leiden tot een afname in grondwateraanvulling. In de
grondwateraanvulling in het klimaatscenario is voor het stedelijk gebied een sterke toename
zichtbaar van de grondwateraanvulling. Deze toename is het gevolg van het niet verdisconteren
van oppervlakkige afstroming van verhard oppervlak en is niet realistisch.
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Figuur D.7 Verschil in de groei in zoet grondwater in m per jaar in 2100, tussen het modelscenario
‘klimaatscenario’ – ‘autonome ontwikkeling’

Figuur D.8 Verschil in de totale zoutvracht (diffuse kwel + wellen) in kg per dag in 2100, tussen het
modelscenario ‘klimaatscenario’ – ‘autonome ontwikkeling’
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D.7.5

Vergelijking 5 representatieve profielen over Nederland

D.7.5.1.

Zeeland over Walcheren naar Brabantse Wal

2020 – AO

2100 – AO

2020 – SC

2100 – SC
Figuur D.9. Verticale doorsnede over transect van Westkapelle t/m Hoogerheide (over Walcheren), bij de
autonome ontwikkeling (AO) en het klimaatscenario (SC) voor 2020 en 2100.
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D.7.5.2.

Zuid Holland over Delfland

2020 – AO

2100 – AO

2020 – SC

2100 – SC

Figuur D.10. Verticale doorsnede over transect van Den Haag t/m Capelle aan den IJssel (over Delfland), bij
de autonome ontwikkeling (AO) en het klimaatscenario (SC) voor 2020 en 2100.
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D.7.5.3.

Zandvoort naar Hilversum

2020 – AO

2100 – AO

2020 – SC

2100 – SC
Figuur D.11. Verticale doorsnede over transect van Zandvoort t/m Hilversum (Delsman et al., 2014), bij de
autonome ontwikkeling (AO) en het klimaatscenario (SC) voor 2020 en 2100.
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D.7.5.4.

Alkmaar naar Schermer naar IJsselmeer

2020 – AO

2100 – AO

2020 – SC

2100 – SC
Figuur D.12. Verticale doorsnede over transect van Alkmaar t/m Harderwijk (over Edam, Markermeer),
bij de autonome ontwikkeling (AO) en het klimaatscenario (SC) voor 2020 en 2100.

95 van 98

Actualisatie zout in het NHI
11205261-003-BGS-0001, Versie 2.0, 16 juni 2020

D.7.5.5.

Friesland bij Harlingen

2020 – AO

2100 – AO

2020 – SC

2100 – SC
Figuur D.13. Verticale doorsnede over transect van Harlingen t/m Alde Feanen (Friesland),
bij de autonome ontwikkeling (AO) en het klimaatscenario (SC) voor 2020 en 2100.

96 van 98

Actualisatie zout in het NHI
11205261-003-BGS-0001, Versie 2.0, 16 juni 2020

Op het schaalniveau van de representatieve profielen zijn verschillen in de chlorideverdeling klein
tussen 2020 en 2100. Met name de diepe polders komen naar voren als gebieden waar een
duidelijke opwaartse stroming plaats vindt (profielen Zandvoort-Hilversum en Alkmaar –
IJsselmeer). Dit is naar verwachting. Zoetwatervoorraden onder de duinen lijken niet altijd in
evenwicht met de chlorideverdeling (met name Alkmaar – IJsselmeer). Vergelijking van de
respons van het klimaatscenario ten opzichte van het autonome scenario op de chlorideverdeling
van de 5 gekozen profielen is niet eenvoudig, omdat de verschillen op deze schaal minimaal zijn.

D.8

Conclusie
De toetsing van de grondwaterstanden, stijghoogten en kwelfluxen toont aan dat het LHM zoetzout vrijwel gelijk presteert als het LHM (kwantiteit). Dit geldt eveneens voor de berekende
zoutvrachten, waarbij in bijna alle waterbalansgebieden aan de criteria wordt voldaan. Op basis
hiervan kan worden geconcludeerd dat LHM zoet-zout ten aanzien van de kwantiteit, net als het
LHM (kwantiteit) plausibel is op nationale schaal.
Ten aanzien van de kwaliteit van het LHM zoet-zout, lijken (veranderingen in) de chlorideverdeling
eveneens plausibel, met uitzondering van enkele opvallend grote veranderingen in de
beginperiode van het model. Dit is vermoedelijk deels een inspeeleffect van de chlorideverdeling.
Ook moet worden opgemerkt dat door de uitgevoerde correctie(s) in de database met
chloridemetingen – na de evaluatie van LHM zoet-zout versie 1 –veel (opvallende) geïsoleerde
veranderingen in het oosten en het zuiden van Nederland verdwenen. De grootste veranderingen
treden nu op in en rondom het IJsselmeer / Markermeer, en dit is naast een inspeeleffect mogelijk
deels te verklaren vanuit de historie van het gebied. De toepassing van het klimaatscenario in het
LHM zoet-zout leidt langzaam – in de loop van de tijd – tot een toename van de verzilting in met
name de kustprovincies. Dit komt overeen met de te verwachten effecten van met name
zeespiegelstijging. Daarom achten wij ook de chlorideverdeling op nationale schaal plausibel.
Aanbevelingen:
• Hoewel het model op nationale schaal plausibel is, zijn er regionale schaal in sommige
gebieden vermoedelijk wel substantiële afwijkingen. Daarom raden we aan om in een volgend
traject bij de (plausibiliteits)toetsing in te zoomen op enkele deelgebieden.
• Daarnaast raden we aan om een brede gevoeligheidsanalyse uit te voeren op de
modelparameters, zoals bijvoorbeeld de gebruikte solvers of convergentiecriteria, om de
testen welke invloed dit heeft op de rekenresultaten. Met de huidige instellingen geeft het
model dus plausibele resultaten, maar het is momenteel nog onduidelijk in hoeverre (kleine)
aanpassingen in (sommige) modelparameters kunnen leiden tot (grote) afwijkingen.
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