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Samenvatting

Rijkswaterstaat en de waterschappen maken samen met andere partijen in het Nederlandse
waterbeheer op verschillende manieren gebruik van REGIS II, het hydrogeologische model van
Nederland van TNO Geologische Dienst Nederland (TNO-GDN). Een belangrijke vorm van
gebruik is in grondwatermodellen, zoals NHI-LHM, MORIA (rivierengebied) en AMIGO
(Gelderland Oost). In deze modellen wordt kennis opgedaan die aanvullende informatie
oplevert voor REGIS 11. Voorliggende rapportage beschrijft de activiteiten in 2019 om
ervaringen die in hydrologische modelleringen zijn opgedaan terug te koppelen aan TNO-GON
voor eventuele verbetering van REGIS. Hiervoor zijn, in vervolg op de pilot in 2018, twee
nieuwe pilots uitgevoerd waarbij de wijze van terugkoppeling is getoetst.
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1 Inleiding
1.1

Project Retourstroom REGIS
De ondergrondschematisering van grondwatermodellen en/of hydrologische modellen wordt
vaak gebaseerd op REGIS II, het hydrogeologische model van Nederland van TNO
Geologische Dienst Nederland (TNO-GDN). Daarbij wordt soms ook gebruik gemaakt van het
TNO-GDN-voxelmodel van de ondiepe ondergrond, GeoTOP. Afhankelijk van het doel en de
beschikbare informatie gebeurt het regelmatig dat de ondergrondschematisering wordt
aangepast ten behoeve van de (geo)hydrologische modellering, waardoor afwijkingen ten
opzichte van REGIS II (en GeoTOP) ontstaan.
De (geo)hydrologische modellen bevatten dan ook vaak aanvullende kennis en informatie ten
opzichte van REGIS II. Dit kan gaan over lokale verfijning, bijvoorbeeld in de laterale
verbreiding van bodemlagen, de verticale liggingen van top en basis van een hydrogeologische
laag. Het kan ook een regionale verbetering zijn, zoals bij parameterwaarden van
doorlatendheid of hydraulische weerstand die in het modelleerproces worden aangepast op
basis van kalibratie met metingen. Het is gewenst dat nieuw verworven kennis terug kan vloeien
naar REGIS II, zodat de informatie kan worden gebruikt voor het verbeteren van REGIS II en
daarmee voor toekomstige gebruikers wordt ontsloten.
Het terugvloeien van deze kennis uit de (geo)hydrologische modellen is op dit moment nog niet
volledig ontwikkeld. Het KPP1-project Retourstroom REGIS beoogt hieraan bij te dragen, door
het uitvoeren van pilots en het onderzoeken van het proces waarmee de feedback van
(geo)hydrologen dusdanig kan worden aangeleverd dat TNO-GDN deze kan gebruiken voor
de verbetering van REGIS II en GeoTOP en dat deze andere (geo)hydrologen helpt het
modelleerproces verder te verbeteren.
In 2014 is door Deltares in samenwerking met TNO-GDN een voorzet gegeven voor een
protocol voor de Retourstroom REGIS (De Lange en Vernes, 2014). Dit was een eerste aanzet
voor formalisering van het retourstroomproces. Ook was een eerste versie van het NHI
Dataportaal opgeleverd.
Deltares heeft in 2015 een voorstel voor verdere uitwerking opgesteld. In 2016 is dit concreet
voor een pilotgebied (Noord Nederland) uitgewerkt in programmatuur (modelverschiltool),
waarmee inzicht wordt gegeven in de verschillen met REGIS II (Borren et al., 2016). In 2017 is
de programmatuur toegepast op 2 lokale, 8 regionale en 1 landelijke modellen in Nederland en
zijn rapporten gegenereerd en ontsloten (Hoogewoud et al., 2017). De voortgang van de
activiteiten is op hoofdlijnen afgestemd met TNO-GDN.
In 2018 is in een samenwerking tussen Deltares, TNO-GDN, RHDHV en andere betrokkenen
bij het Brabantmodel verder invulling gegeven aan “Retourstroom REGIS” (Zaadnoordijk e.a.,
2019). Hierbij is een retourstroomproces doorlopen voor een pilotgebied. Dit leverde inzichten
op over hoe de retourstroom in de praktijk, met verschillende stakeholders, kan worden
georganiseerd en welke informatie nodig is bij retourstroommeldingen. Uit dit proces is
overigens gebleken dat niet alleen de retourstroom (van modelleur naar TNO) van belang is,
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maar ook de reactie daarop. Grondwatermodelleurs kunnen ook hun voordeel doen met meer
kennis van / uitleg bij de geologie die gebruikt is bij het maken van REGIS II.
Parallel aan het Retourstroom REGIS project is in 2018 vanuit het programmateam NHI een
werkgroep samengesteld die zich bezig houdt met het retourstroomproces in het algemeen,
dus voor alle soorten data die de (geo)hydrologisch modelleur gebruikt. Doel is om een
generiek beeld te vormen van het retourstroomproces om vervolgens per data-soort te
inventariseren welke procesonderdelen al zijn ingevuld en welke er nog ontbreken of
onduidelijk zijn. De werkgroep heeft dit uitgewerkt in Figuur 1.1 voor de gegevensstromen rond
een grondwatermodel, dat door een consortium wordt onderhouden voor analyses ten behoeve
van het waterbeheer. Dit plaatje sluit goed aan op de elementen die in het Project Retourstroom
REGIS zijn benoemd (zie ook Bijlage A Figuur A.8.1): hydrologische en geologische toetsing
en beschikbaar maken van aanvullende informatie (op het NHI Dataportaal), bevindingen (via
de BRO), en huidige versie van de ondergrondmodellen (REGIS II en GeoTOP).

Figuur 1.1 Retourstroomcyclus generiek (bron: concept rapport werkgroep retourstroom NHI)

In 2019 is vervolg gegeven aan het testen van het “retourstroom proces” voor twee nieuwe
pilotgebieden. Intussen was ook duidelijk geworden dat REGIS II en GeoTOP opgenomen
worden in de Basisregistratie Ondergrond (BRO), waardoor het gebruik ervan en het melden
van bevindingen minder vrijblijvend wordt. Dit is een aanvullende reden om het advies over de
uitwerking van de retourstroom in de praktijk aan te scherpen.
Voor 2019 waren de volgende activiteiten afgesproken:
1.
Organiseren van minimaal 3 regiosessies waarbij de schematisering van de
ondergrond en de afwijkingen ten opzichte van REGIS II met de betrokken partijen
doorgesproken kunnen worden.
2.
Beheer en onderhoud van informatie in de NHI Dataportaal en de tools.
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De voorliggende rapportage bevat een beschrijving van de eerste activiteit met een presentatie
van de resultaten van pilotgebied-studies en een advies over de wijze waarop het
retourstroomproces in de praktijk kan worden geïmplementeerd. De beschrijving beheer een
onderhoud van informatie in NHI Dataportaal en tools is veel korter, omdat de pilots meer
capaciteit kostten dan van tevoren was ingeschat.
1.2

Achtergrondinformatie REGIS II
REGIS II wordt onderhouden en beschikbaar gesteld door TNO Geologische Dienst Nederland
(TNO-GDN) in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De huidige versie van
REGIS is REGIS II v2.2. Verwijzingen naar REGIS II in dit rapport hebben steeds betrekking
op deze actuele versie.
Vanaf 1 januari 2020 zal REGIS II evenals de andere (hydro)geologische modellen (Digitaal
Geologisch Model (DGM) en GeoTOP) in de Basis Registratie Ondergrond (BRO) worden
ondergebracht. Dit zal (op termijn) als consequentie hebben dat bestuursorganen de
verplichting krijgen er gebruik van te maken en bevindingen terug te melden. Hiermee wordt
het effectief vormgeven en inrichten van de retourstroom REGIS dus nog belangrijker.
Het DGM wordt gebruikt voor de indeling in geologische formaties. Het hydro-geologische
model REGIS II is een afgeleid model van het DGM met regionale scheidende lagen en goeddoorlatende en complexe hydrogeologische eenheden. Met de huidige ontwikkeling van DGM+
wordt gestreefd naar één lagenmodel dat als uitgangspunt dient voor zowel DGM als REGIS II
en GeoTOP.
Voor de hydraulische parametrisatie van REGIS II wordt gebruik gemaakt van een database
met waarden uit laboratoriumproeven aangevuld met waarden op basis van de literatuur
(pompproeven, waterbalansen). In de praktijk is het lastig om historische (RID) pompproeven
te vertalen naar de huidig gangbare geologische schematisering. Nieuwe pompproeven,
bijvoorbeeld bij Utrecht (A27) en Tilburg (Wilhelminakanaal), geven kansen voor nieuwe
interpretaties. Over het algemeen wordt de doorlatendheid ruimtelijk geïnterpoleerd tussen de
waarden per boring, die gebaseerd zijn op de combinatie van stratigrafie en lithologie.
Het onderbrengen van de hydrogeologische modellen bij de BRO heeft ook consequenties voor
het beheer en onderhoud van deze modellen zelf. Zo is er de wens om de frequentie van
actualisatie van REGIS II te verhogen en verbeteringen op basis van terugmeldingen met een
kortere doorlooptijd beschikbaar te stellen. Het is de bedoeling om naast boorgegevens ook
andersoortige data te verwerken, zoals al gedaan is met seismiek in een serie
grensoverschrijdende studies (H3O-projecten). Hierbij zijn karakteristieken van de ondergrond
afgeleid op basis van 2D seismische lijnen.

KPP Retourstroom REGIS

3

11203678-000-BGS-0003, 11 december 2019, definitief

2 Werkwijze
2.1

Algemeen
Uit de werkzaamheden van 2018 is gebleken dat er behoefte is aan een uitgebreidere toetsing
van het “retourstroom proces” in pilotgebieden door middel van regiosessies. De keuze is
gevallen op pilotgebieden binnen twee verschillende regionale modellen, MORIA
(rivierengebied) en AMIGO (Oost Gelderland). De focus van de werkzaamheden lag op de
volgende punten:
- Doorspreken van de schematisering van de ondergrond en de afwijkingen ten opzichte
van REGIS II met de betrokken partijen per regio;
- Inzetten van de modelverschiltool, ontwikkeld in 2017;
- Bepalen welke op REGIS II aanvullende informatie algemeen beschikbaar gemaakt
zou moeten worden via het NHI Dataportaal;
- Bundelen van kennis ten aanzien van hydrogeologische parameters en de verbreiding
van slecht-doorlatende lagen.
Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden is gebruik gemaakt van het geschematiseerde
retourstroom werkproces zoals getoond in Figuur 2.1, waarvan de basis is opgeleverd in 2017
en dit jaar is aangepast op basis van de resultaten uit de pilots. Het werkproces bevat
verschillende componenten:
- REGIS: de hydro-geologische database met laagschematisering op basis van
formaties. Via de NHI Dataportaal waarin de REGIS lagen beschikbaar gesteld
worden en met gebruik making van de NHI lagentool wordt de informatie uit REGIS
verwerkt tot een lagenmodel ondergrond welke als basis dient voor het regiomodel.
- Regiomodel: het lagenmodel ondergrond (= de op REGIS gebaseerde
ondergrondschematisering) wordt vervolgens aangevuld met de “ik-weet-het-beter”informatie van het modelconsortium.
- NHI Dataportaal: De combinatie van de twee informatie bronnen wordt geduid als
“verrijkte lagen” en wordt opgeslagen en vrijgegeven via het NHI Dataportaal.
- “Regionale toetsing” en “TNO REGIS toetsing”: Om te zorgen dat het “verrijkte
REGIS” terug kan vloeien in een nieuwe versie van REGIS is het nodig dat er zowel
een regionale als een toetsing door TNO-GDN wordt uitgevoerd. De eerstgenoemde
vindt plaats binnen het modelconsortium waarbij gebruik gemaakt kan worden van de
modelverschiltool om de essentiële verschillen in beeld en statistieken in kaart te
brengen in de vorm van een html-rapportage (rapportage Retourstroom). Deze
rapportage kan door TNO-GDN worden meegenomen in de geologische toetsing. Op
basis van de geologische toetsing wordt bepaald of de verrijkte informatie kan worden
meegenomen in een REGIS patch en een uiteindelijk in een nieuwe REGIS versie
terecht zal komen. In de tussentijd kan via het NHI Dataportaal de verrijkte informatie
ontsloten worden en het verbeterde regiomodel gebruikt worden binnen het
modelconsortium.
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Figuur 2.1 Werkproces retourstroom REGIS 2019 (op basis van: Borren et al. (2016))
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2.2
2.2.1

Keuze van de pilotgebieden
Rivierenland (MORIA)
De bodemopbouw in grondwatermodellen is vaak gebaseerd op REGIS II, zo ook in MORIA
(Modellering Ondergrond Rivierenland Interactief en Actueel), het regionaal grondwatermodel
voor het rivierengebied, ontwikkeld in opdracht van Waterschap Rivierland. MORIA 4.5, de
meest recente versie van MORIA, is gebaseerd op REGIS II versie 2.2. In deze pilot wordt het
retourstroomproces REGIS onderzocht, door een lokale aanpassing in MORIA terug te
koppelen aan TNO-GDN.
De lokale aanpassing betreft het corrigeren van de bovenste slecht-doorlatende laag binnen
de Formatie van Waalre (REGIS II-code WAk1). Deze aanpassingen zijn uitgevoerd in het
project: “Hydrologische analyse Overbetuwe en aanpassing grondwatermodel MORIA” (Van
Dooren et al., 2018). Tijdens deze studie is geconstateerd dat aanpassingen aan de Formatie
van Waalre (WAk1) leidden tot betere modelresultaten. De doorgevoerde aanpassingen
worden gepresenteerd in hoofdstuk 3 (paragraaf 3.2.1) zoals ze ook officieel aan TNO-GDN
aangeboden zijn via info@dinoloket.nl, en via https://www.broinfo.nl/bro-terugmelding om het
BRO-formulier te testen.

2.2.2

Rijn en IJssel (AMIGO)
Het AMIGO model (Actueel Model Instrument Gelderland Oost) is voor het beheergebied van
het Waterschap Rijn en IJssel ontwikkeld in opdracht van het waterschap Rijn en IJssel,
provincie Gelderland en Vitens. De ondergrondschematisering van het model is recent
bijgewerkt naar REGIS II versie 2.2 en GeoTOP 1.3. In dat proces zijn vragen naar voren
gekomen betreffende:
1. De naamgeving van het Laagpakket van Twello (Form. v. Kreftenheye) in de glaciale
geul bij Winterswijk west, die afwijkt van de REGIS II v2.1.
2. De Zanddieptekaart vs GeoTOP1.3.
3. Het verschil tussen GeoTOP1.3 en REGIS II v2.2 in de samenstelling van het
Laagpakket van Twello (Form. v. Kreftenheye).
Het doel van deze pilot is om een verklaring te krijgen voor de gevonden verschillen en het
retourstroomproces van deze informatie naar TNO-GDN te toetsen binnen de regiosessies en
officieel aan te bieden aan TNO-GDN via info@dinoloket.nl.

2.3

Vraagstelling pilots
Relevante vragen om bij deze pilots te beantwoorden zijn (Van Geer en Hummelman, 2011):
1.
2.
3.
4.

Biedt de terugmelding waardevolle informatie voor REGIS II?
Zo ja, wat betekent dit voor REGIS II?
Is dit een juiste manier van evalueren van de verschillen tussen model en REGIS II?
Welke (aanvullende) informatie is nodig of wenselijk voor een evaluatie van de
terugmelding?
5. Biedt de BRO voldoende mogelijkheid om alle benodigde informatie terug te melden?

KPP Retourstroom REGIS
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Vragen 1 en 2 hebben betrekking op de specifieke terugmeldingen binnen de gekozen pilots.
Vragen 3, 4 en 5 hebben meer betrekking op het generieke proces van beoordeling van
terugmeldingen en verwerking in REGIS II.
Naast de waarde van de terugmeldingen voor REGIS II, is het ook de vraag in hoeverre de
evaluatie waardevolle informatie oplevert voor het grondwatermodel.
De antwoorden op deze vragen wordt gegeven in de discussie (hoofdstuk 6) na de presentatie
van de terugmeldingen in paragraaf 3.2 en de reactie van TNO-GDN in paragraaf 0.

KPP Retourstroom REGIS
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3 Retourstroomproces in de praktijk
3.1

Algemeen
In dit hoofdstuk worden de bevindingen uit de modelupdates van MORIA en AMIGO
beschreven (paragraaf 3.2) en de reactie van TNO-GDN (paragraaf 3.4).

3.2
3.2.1
3.2.1.1

Bevindingen uit grondwatermodellering
Rivierenland (door Royal HaskoningDHV)
Algemeen
In het rivierengebied is de bovenste slecht-doorlatende kleilaag binnen de Formatie van Waalre
(WAk1) niet volledig aaneengesloten. De aanpassingen aan de WAk1 hebben daarom niet op
het hele modelgebied van MORIA invloed. Figuur 3.1 laat zien waar WAk1 aangepast is
(studiegebied Wak1):

Figuur 3.1 De zwarte lijn is het gebied waar binnen de WAk1 is aangepast (studiegebied Wak1). De WAk1 uit
REGIS II versie 2.2 is weergegeven (blauw lage weerstand, rood hoge weerstand).

In de studie “Hydrologische analyse Overbetuwe en aanpassing grondwatermodel MORIA”
(Van Dooren et al., 2018) zijn vijf aanpassingen gedaan in het studiegebied van de WAk1:

KPP Retourstroom REGIS
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1. Nieuwe interpolatie WAk1;
2. een gat introduceren in de weerstandsbiedende laag nabij de winning van
Fikkersdries;
3. weerstand toegevoegd onder de winning van Sijmons;
4. kalibratie van de weerstand van de WAk1;
5. lokale kalibratie van de WAk1 ten zuiden van Hemmen en Zetten.
Voor de volledigheid zijn alle verbeteringen weergegeven. Wat betreft het voorkomen van
WAk1 zijn de punten 2 en 3 goede verbeterpunten. Deze punten geven aanvullende inzichten
in de schematisering van de WAk1. De overige stappen zijn vooral aanwezig om het gehele
verhaal helder te maken.
3.2.1.2

Nieuwe interpolatie WAk1
Deze stap was nodig om het gat in de WAk1 bij Fikkersdries, en het toevoegen van klei bij
Sijmons mogelijk te maken. Op basis van de boringen is de dikte van de WAk1 opnieuw
bepaald met kriging. Hiermee is de weerstand afgeleid, de dikte is niet in de boven- en
onderkant van de modellagen aangepast. Dit levert een vergelijkbaar beeld op met REGIS II
v2.2.

Dikte Wak1
REGIS 2.2

Dikte Wak1
Kriging

Figuur 3.2 Dikte WAk1, links volgens REGIS2.2 en rechts op basis van kriging vanuit de boorpunten. De rode
cirkel geeft de locatie van het gat bij Fikkersdries weer en de zwarte cirkel is de locatie waar weerstand
ontbreekt bij Sijmons.

3.2.1.3

Weerstandsgat Fikkersdries
Uit eerdere studies is bekend dat bij Fikkersdries er een gat aanwezig is in de WAk1 (WMG,
1991). Dit gat is niet duidelijk zichtbaar in REGIS II versie 2.2. In Figuur 3.2 zijn de boringen
weergegeven die in REGIS II versie 2.2 zijn toegepast voor het bepalen van de dikte van WAk1.
Er is onderzocht of er meer informatie aanwezig is in boringeninformatie, die niet is gebruikt
voor de bouw van REGIS II v2.2. De boringen zijn opgevraagd uit Dinoloket en geanalyseerd
op de aanwezigheid van WAk1 en leem. De dikte is opnieuw geïnterpoleerd vanuit de
puntinformatie. Het resultaat is weergegeven in Figuur 3.2. Het “gat” bij Fikkersdries is in deze
aanvullende dino-boringen wel duidelijk terug te vinden. In Figuur 3.3 wordt de dikte van de
kleilaag op de boorpunten weergegeven. In Figuur 3.4 is de implementatie terug te vinden van
het gat bij Fikkersdries. Dit is gedaan op basis van de boringen en de introductie van een
“nullijn” naar waar de dikte nul wordt. Deze nullijn is bepaald aan de hand van de boringen.
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Figuur 3.3 Overzicht van de dikte van de WAk1 in Dinoloket en overig beschikbare boringen.

Fikkersdries

Sijmons

Figuur 3.4 implementatie van het gat bij Fikkersdries en het toevoegen van klei bij Sijmons, de rode kruisjes zijn
de gebruikte boringen.

3.2.1.4

Aanwezigheid klei Sijmons
Ter plaatse van de winning Sijmons is in Figuur 3.4 (REGIS II v2.2) geen weerstand aanwezig
in de WAk1. De begrenzing van de WAk1 in REGIS II versie 2.2 is zodanig gekozen dat juist
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daar een gat valt. Bij de eerste berekeningen bleek veel te weinig verlaging berekend te worden
ten gevolge van de winning. Bovendien bevestigen boorbeschrijvingen van de winputten dat er
tot 11 meter klei kan voorkomen (zie Tabel 3.1 voor informatie over de boringen). Dit was een
reden om de begrenzing van de laag anders te kiezen, zoals weergegeven in Figuur 3.4.
Tabel 3.1

3.2.1.5

Interpretatie boringen pompputten Sijmons

Putnaam

X

Y

Klei

Dikte

SIJMPP01

191500

440555

Ja

11 meter met tussenzandlaagjes

SIJMPP02

191587

440614

Ja

7 meter met tussenzandlaagjes

SIJMPP03

191700

440437

Ja

7 meter

SIJMPP04

191682

440536

Ja

1.5 meter

SIJMPP05

191696

440632

Ja

5 meter

SIJMPP06

191024

440488

SIJMPP07

190972

440574

Ja

8 meter

SIJMPP08

190845

440616

SIJMPP09

190887

440739

Ja

3 meter

SIJMPP10

190890

440824

Nee

Wel rond WAk1 veel matige slappe kleidelen (7 meter)

SIJMPP11

190895

440911

Ja

2 meter plus zone met slappe kleidelen

SIJMPP12

190989

440957

Ja

2 meter plus zone met slappe kleidelen

SIJMPP13

190899

441005

SIJMPP01

191500

440555

Ja

11 meter met tussenzandlaagjes

Regionale ijking weerstand WAk1
In het studiegebied is de weerstand van de WAk1 met een factor 3.6 verhoogd. Deze keuze is
onderbouwd in Hoofdstuk 6.3 in Van Dooren et al. (2018). Het belangrijkste deel van dit
hoofdstuk staat hieronder.
Tabel 3.2 geeft de resultaten van de regionale ijking weer. De resultaten van de kalibraties met
ijkset 2 leidt tot dezelfde factoren zonder en met weegfactoren. De bandbreedte bij welke
parameterwaarden de beste modelresultaten zijn verkregen is weergegeven in Tabel 3.2. Als
gevolg van de gevoeligheidsanalyse heeft de C14 een ijkfactor van 1.0 gekregen. Het
kalibratieresultaat is niet gevoelig voor de C14. Daarom is besloten om de ijkfactor niet aan te
passen. Hierbij valt op dat gemiddeld hogere weerstanden van de kleilagen leidden tot betere
resultaten. De factoren zijn gekozen door het gemiddelde te bepalen van de 10% beste
resultaten. Hierbij is ook gekeken of het meenemen van de weging op basis van de
gevoeligheidsanalyse gevolgen had voor de gekozen factor. Dit bleek alleen het geval te zijn
voor de C14, omdat deze ongevoelig was voor het kalibratieresultaat. De gekozen factoren
(laatste kolom in Tabel 3.1) zijn vervolgens gebruikt in de verdere modelberekeningen.
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Tabel 3.2

Parameters die meegenomen zijn in de kalibratie, de bandbreedte van factoren waarmee de

parameters zijn vermenigvuldigd in de kalibratie, de bandbreedte van factoren die de beste resultaten
opleverde en de gekozen factor waarmee de parameterwaarden zijn aangepast. (IJkset op basis van
tijdreeksanalyse)
Optimalisatie

Laag

Factor Basisberekening

Bandbreedte
gevoeligheidsanalyse

Bandbreedte 10 %
beste resultaten

Factor
gekozen

C12

Wak1

1

0.5

5

1.8

4.8

3.6

C13

Wak2

1

0.5

5

1.3

4.8

2.75

C14

Wak3

1

0.5

5

0.3

2.3

1.0

kD13

PWz2

1

0.5

1.5

0.6

1.2

0.75

kD14

PWz2

1

0.5

1.5

0.6

1.1

0.75

De statistieken van de afwijkingen van de drie berekeningen ten opzichte van de metingen zijn
opgenomen in Tabel 3.3. Deze laat zien dat de resultaten op de meetpunten gemiddeld met 7
cm zijn verbeterd in het geoptimaliseerde model.
Tabel 3.3 gemiddelde (absolute) Afwijkingen van modelsimulaties ten opzichte van observaties (Ijkset op basis
van tijdreeksanalyse)

3.2.1.6

Berekening

Gemiddelde afwijking [m]

Gemiddelde absolute afwijking [m]

MORIA 3.2

0.20

0.23

Basisberekening inclusief REGIS II
versie 2.2

0.19

0.23

Na optimalisatie (stap 1)

0.13

0.18

Lokale kalibratie weerstand WAk1
Door de berekende effecten van MORIA te vergelijken met de tijdreeksanalyse zijn een aantal
zones naar voren gekomen waar aanvullende kalibratie gewenst is. Deze zones zijn verder
gekalibreerd: dit zijn de volgende zones: een zone ten zuiden van Hemmen en een zone
rondom Fikkersdries.
Ten zuiden van Hemmen wordt met MORIA structureel een geringer effect berekend ten
opzichte van het tijdreeksmodel in zowel wvp1 als freatisch. Rondom Fikkersdries zijn de
verschillen minder eenduidig: hier berekent MORIA in wvp1 en wvp2 in een aantal peilbuizen
een groter effect dan de tijdreeksmodellen. De freatische effecten komen weer goed overeen
tussen het grondwatermodel en de tijdreeksmodellen. De afwijkingen bij Fikkersdries liggen bij
het gat in de WAk1. Het inbrengen van het gat heeft de kalibratieresultaten van het bepompte
pakket verbeterd, maar voor de doorwerking na het eerste watervoerend pakket is de exacte
verspreiding van de WAk1 cruciaal. De verschillen tussen MORIA en tijdreeksmodel zijn een
aanwijzing dat de exacte ligging en bodemopbouw rondom het gat in de Waalreklei nog niet
overal even goed in beeld is.
In Figuur 3.5 is de weerstand van de gekalibreerde WAk1 weergegeven inclusief de informatie
vanuit de boringen. De weerstand ten zuiden van Hemmen neemt zuidwaarts snel af. De
aanwezige boringen rondom Zetten laten de aanwezigheid van circa 10 meter klei zien. In de
zone ten zuiden van Hemmen zijn beperkt boringen aanwezig. Rondom de A15 zijn geen
boringen beschikbaar, die de WAk1 beschrijven. Hierdoor is de kartering van de begrenzing
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van WAk1 onzeker. Dit is mogelijk een verklaring voor de geconstateerde verschillen tussen
de effecten van de tijdreeksmodellen en MORIA.
Op basis van de geconstateerde effectverschillen is voor drie zones een aanvullende Monte
Carlo optimalisatie uitgevoerd voor de WAk1. Deze zones zijn te zien in Figuur 3.5. Deze zones
zijn bepaald op basis van de berekende verschillen in effecten en de beschikbare boringen,
waarin de Waalreklei 1 is aangetroffen.

Zone 3
Zone 2
Zone 1

Figuur 3.5 De gekalibreerde Waalre Klei 1 en de dikte van de Waalre klei 1 op basis van de boringen. Boringen
zijn weergegeven als punten. De zones voor aanvullende kalibratie, in blauw waar minder weerstand nodig
is en in rood waar meer weerstand nodig is.

De resultaten van de lokale kalibratie zijn weergegeven in Tabel 3.4. De kalibratie is uitgevoerd
op de resultaten van de regionale kalibratie. De factor is in zone 1 op de REGIS II versie 2.2
waarde gezet. Vanwege de grote bandbreedte in zone 1, zijn aanvullende berekeningen
gedaan. Hieruit is naar voren gekomen dat in zone 1 zeer beperkte weerstand aanwezig is.
Daarom is gekozen voor een kalibratie factor van 0.05. Dit leidt tot een zeer beperkte
verslechtering van de gemiddelde afwijking (enkele millimeters) en een verbetering van de
effect berekeningen.
Tabel 3.4

Parameters die meegenomen zijn in de kalibratie, de bandbreedte van factoren waarmee de

parameters zijn vermenigvuldigd (behalve zone 2, hier is het getal erbij opgeteld) in de kalibratie, de
gemiddelde resultaten wanneer naar clusters is gekeken (links zonder gevoeligheidsanalyse en rechts met)
en de gekozen factor waarmee de parameterwaarden zijn aangepast. (Ijkset op basis van tijdreeksanalyse)
Optimalisatie

Laag

Bandbreedte
gevoeligheidsanalyse

Alleen clusters

Factor
gekozen

C12 zone 1

Wak1

0

0.9

0.069

0.507

0.05

C12 zone 2 - de factor
is erbij opgeteld

Wak1

0

2000

1161

649

+700

C12 zone 3

Wak1

0

0.9

0.259

0.045

0.1

De effecten ten zuiden van Hemmen zijn na kalibratie kleiner dan berekend met de
tijdreeksanalyse. Eén van de geïdentificeerde oorzaken is de slecht gekarteerde WAk1 ten
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zuiden van Hemmen. Mogelijk zijn er ook andere oorzaken die aan dit verschil ten grondslag
liggen. Echter kunnen deze redenen pas goed in beeld worden gebracht nadat de Waalreklei
beter is gekarteerd.
De gekozen factoren (laatste kolom in Tabel 3.4) zijn vervolgens gebruikt in de verdere
modelberekeningen.
3.2.1.7

Resultaten Retourstroom Tool
De resultaten van de tool zijn te vinden in bijlage C “Resultaten modelverschiltool – MORIA”.
Kijkend naar de resultaten van de tool vallen de volgende dingen op:
- Alleen waarden waar REGIS II versie 2.2 waarden heeft, hebben ook een waarde
in de tool.
o Hierdoor is het verschil bij Sijmons niet zichtbaar
o Het nieuwe gat bij Fikkersdries valt slecht op
- Overal zijn verschillen geconstateerd, dat komt omdat op de rest van de WAk1
een kalibratiefactor 2 is toegepast.
- Door de vele verschillen in het raster van modellaag 12, vallen de besproken
verschillen slecht op.
De modelverschiltool was hierdoor niet overal geschikt voor de voorbeelden gebruikt in deze
pilot.

3.2.2
3.2.2.1

Rijn&IJssel (door WRIJ en Arcadis)
Algemeen
De vanuit de modellering ontstane vragen zijn via info@dinoloket.nl terug gemeld aan TNOGDN en besproken in een regiosessie op 29-07-2019 (zie bijlage B1). De drie punten zullen
we hier kort bespreken. De reactie van TNO-GDN hierop wordt gegeven in paragraaf 3.4. Er is
bij deze pilot geen gebruik gemaakt van de modelverschiltool.

3.2.2.2

Naamgeving en weerstand van het Laagpakket van Twello bij Winterswijk west
In REGIS II versie 1 behoorde de kleilaag onderin de glaciale geul bij Winterswijk west
(smeltwatergeul bij Corle) nog tot de Formatie van Drente (bekkenklei). In REGIS II versie 2.2
behoort deze kleilaag echter tot de Formatie van Kreftenheye, het laagpakket van Twello (zie
rood omcirkelde gebied in Figuur 3.6). Het grote verschil tussen deze twee formaties ligt in het
type afzetting. De Formatie van Drente bestaat uit glaciale afzettingen terwijl de Formatie van
Kreftenheye uit fluviatiele afzettingen bestaat, met andere hydrologische karakteristieken. Als
gevolg van dit veranderd inzicht is de weerstand van de kleilaag een factor 10 opgehoogd. Op
basis van de ervaringen van Vitens is bij toepassing van REGIS II versie 2 de
weerstandswaarde echter weer verlaagd naar meer “realistische” waarden.
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Figuur 3.6 De formatie van Kreftenheye, laagpakket van Twello, eerste kleiige eenheid (REGIS II versie 2). Het
rood-omcirkelde gebied bevat de glaciale geul bij Winterswijk. De doorgetrokken zwarte lijn van A naar A’ is
de locatie van de doorsnedes getoond in Figuur 3.8.

Vanuit het grondwater modelleringsproces is de vraag opgeworpen welke onderbouwing ten
grondslag ligt aan de herziening de classificatie van de betreffende kleilaag.
3.2.2.3

Zanddieptekaart versus GeoTOP 1.3
De dikte van de deklaag kan langs de grote rivieren lokaal sterk gereduceerd zijn door het
voorkomen van de zandbanen in de ondergrond. De zanddieptekaart van de provincie
Gelderland geeft de kartering van deze zandbanen weer. Er zijn grote verschillen zichtbaar
tussen de dikte van de deklaag volgens de zanddieptekaart en volgens GeoTOP 1.3. In
GeoTOP 1.3 zijn de zandbanen niet als zodanig terug te vinden. Figuur 3.7 toont een diktekaart
van het Holocene pakket gedefinieerd in GeoTOP 1.3 en de Zanddieptekaart.
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Figuur 3.7 Dikte Holocene deklaag o.b.v. GeoTOP (boven) en de Zanddieptekaart (onder).
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3.2.2.4

Laagpakket van Twello: verschil tussen GeoTOP1.3 en REGIS II versie 2.2
Een opvallend verschil tussen REGIS II versie 2.2 en GeoTOP 1.3 is de schematisering van
het laagpakket van Twello in de Formatie Kreftenheye. In REGIS II versie 2.2 is deze laag
geschematiseerd als een homogene kleilaag, terwijl GeoTOP ter plaatse van de formatie een
mengeling van klei, leem en fijn zand aangeeft. De doorsnedes in Figuur 3.8 toont dit verschil.
Deze doorsnedes zijn getrokken in de omgeving van Zevenaar (zie Figuur 3.6 voor de ligging
van de doorsnede A-A’).

Figuur 3.8 Dwarsdoorsnede nabij Zevenaar met de REGIS II versie 2.2 schematisering (boven) en de GeoTOP
1.3 schematisering (onder). De donker roodpaars gekleurde formatie (KRTWk1) betreft een kleiige formatie
in REGIS II versie 2.2. Gelige kleuren in onderste doorsnede betreft zandige sedimenten.

Tussen Zevenaar en Duiven geeft REGIS II versie 2.2 tussen 16-22 m onder maaiveld de
Formatie van Kreftenheye, laagpakket van Twello met een weerstand tussen de 5000 en de
10.000 dagen. GeoTOP 1.3, echter, heeft de Formatie van Kreftenheye geschematiseerd
tussen 2 en 24 m onder maaiveld, zonder een aparte aanduiding van het laagpakket van
Twello. De meest waarschijnlijke lithoklasse in GeoTOP 1.3 is hier matig grof zand.
De vraag van de modelleur is hoe het kan dat de lithologische verschillen tussen REGIS II
versie 2.2 en GeoTOP 1.3 in samenstelling van de Twelloklei in de Liemers zo groot zijn?
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Welke informatie zou in geval van dergelijke afwijkingen het beste gebruikt kunnen worden bij
het maken van een ondergrondmodel voor grondwatermodellering?
3.3

Reactie TNO-GDN op de bevindingen
TNO-GDN heeft via info@dinoloket.nl officieel gereageerd op de bevindingen die beschreven
zijn in paragraaf 3.2. Deze reacties zijn in de volgende sub-paragrafen kort beschreven:

3.3.1

Rivierenland (MORIA)
De bevindingen bij MORIA hadden betrekking op de bovenste kleilaag in de Formatie van
Waalre (REGIS II-eenheid WAk1). Voor de aanpassingen van de geometrie zijn meldingen op
info@dinoloket.nl en via het BRO-formulier gedaan.

3.3.1.1

Verondersteld gat in WAk1 bij winning Fikkersdries
De terugmelding beschrijft de aanwezigheid van een gat in de bovenste kleiige eenheid in de
Formatie van Waalre (WAk1) dat niet in REGIS II v2.2 is opgenomen. Het gat is gebaseerd op
boorbeschrijvingen waarin geen klei is beschreven. Deze boorbeschrijvingen zijn in de
databank DINO van TNO-GDN beschikbaar.
De boorgatmetingen die bij een deel van deze boorbeschrijvingen beschikbaar zijn, laten echter
wel klei zien. Ook de sonderingen langs de rand van het veronderstelde gat laten duidelijk klei
zien. Het is daarbij wel de vraag of deze klei in zijn geheel tot eenheid WAk1 gerekend moet
worden of dat deze klei wellicht ook deel kan uitmaken van de Formatie van Drente of gestuwde
afzettingen (REGIS-eenheid DTc).
De boringen op basis waarvan het gat is verondersteld zijn spoelboringen. De boormethode
van elke DINO-boring is terug te vinden in het tabblad ‘Basisgegevens’. De boormonsters van
dergelijke boringen zijn sterk geroerd en ontmengd. Dergelijke boorbeschrijvingen kunnen,
wanneer ze niet in combinatie met de begeleidende boorgatmetingen worden beschouwd, een
verkeerd beeld geven van de bodemopbouw. De boorgatmetingen zijn wel betrouwbaar als het
gaat over aanwezigheid van klei in dit gebied.
Alle gegevens in de databank DINO in aanmerking genomen, concludeert TNO-GDN dat er
geen aanleiding is om een hydraulisch gat ter hoogte van eenheid WAk1 te veronderstellen.
Daarmee is niet gezegd dat alle interpretaties van de DINO-boringen volledig correct zijn – zo
is bij boring B40C0659 een interval toegekend aan de Formatie van Drachten terwijl deze
geologische eenheid niet in dit gebied voorkomt.
Overigens is de onderbouwing van het gat in de WAk1 in het in de terugmelding genoemde
onderzoek WMG (1991) van belang. Als er toch hydrogeologische aanwijzingen zijn dat er een
gat in eenheid WAk1 moet zitten, dan moet aanvullend onderzoek uitgevoerd worden om hier
een goede geologische onderbouwing bij te leveren.

3.3.1.2

Veronderstelde continuïteit WAk1 bij winning Sijmons
De terugmelding beschrijft de aanwezigheid van de bovenste kleiige eenheid (WAk1) in de
Formatie van Waalre nabij de winning Sijmons waar in REGIS II v2.2 een zone is waar deze
kleiige eenheid ontbreekt. De terugmelders vinden het zeer waarschijnlijk dat er weerstand
aanwezig is ter plaatse van de drinkwaterwinning Sijmons.
Nabij de winning Sijmons is in de boringen inderdaad klei aanwezig op de diepte van de
bovenste kleiige eenheid WAk1. Het is echter de vraag of deze klei wel allemaal tot de Formatie
van Waalre behoort. In dit gebied komen op hetzelfde diepteniveau ook keileem uit het
Laagpakket van Gieten (Formatie van Drente) en klei van het Laagpakket van Twello (Formatie

KPP Retourstroom REGIS

19

11203678-000-BGS-0003, 11 december 2019, definitief

van Kreftenheye) voor. Deze lemen en kleien zijn in REGIS II v2.2 geïnterpreteerd als eenheid
DRGIk1 en KRTWk1.
Door stuwing en latere invulling van het ontstane bekken is het een geologisch complex gebied
en is het lastig om de klei in de boringen goed aan een geologische eenheid te koppelen. Dit
vraagt aanvullend geologisch onderzoek.
In REGIS II v2.2 is ter plaatse van de winning Sijmons hydraulische weerstand aanwezig met
een grotere verbreiding dan eenheid WAk1, doordat de geïnterpreteerde eenheden DRGIk1
en KRTWk1 aansluiten op eenheid WAk1. Deze aansluitingen zijn zichtbaar in onderstaande
figuren van achtereenvolgens een REGIS II v2.2 – profiel over de locatie (Figuur 3.9), en drie
REGIS-kaarten waarop de dikten van de eenheden WAk1 (Figuur 3.10), DRGIk1 (Figuur 3.11)
en KRTWk1 (Figuur 3.12) zijn weergegeven.

Figuur 3.9 Doorsnede door het hydrogeologische model REGIS II v2.2 ter hoogte van de winplaats Sijmons.

Figuur 3.10 Dikte van eenheid WAk1 ter hoogte van winplaats Sijmons volgens REGIS II v2.2.
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Figuur 3.11 Dikte van eenheid DRGIk1 ter hoogte van winplaats Sijmons volgens REGIS II v2.2.

Figuur 3.12 Dikte van eenheid KRTWk1 ter hoogte van winplaats Sijmons volgens REGIS II v2.2.

De vraag is of de eenheden DRGIk1 en KRTWk1 in het gebruikte grondwatermodel (een
aangepaste versie van MORIA 3.2) ook opgenomen zijn als scheidende lagen, en in hoeverre
deze aansluiten op de scheidende modellaag waartoe de eenheid WAk1 in MORIA behoort.
3.3.1.3

Verbreiding WAk1 bij de winningen Hemmen en Zetten
De terugmelding beschrijft een lagere weerstand van de bovenste kleiige eenheid in de
Formatie van Waalre (WAk1) ten opzichte van REGIS II v2.2 in een gebied ten zuiden van
Hemmen en Zetten (zone 1). De terugmelding beschrijft tevens een lagere en een hogere
weerstand van dezelfde eenheid WAk1 in twee gebiedjes (zones 2 en 3) ten zuidoosten van
Heteren.
De aanpassingen zijn gedaan nadat de geometrie van deze eenheid is aangepast bij de
winningen Fikkersdries en Sijmons. Deze terugmelding hangt daarom samen met de melding
over het aanbrengen van een gat in eenheid WAk1 bij de winning Fikkersdries en het continu
maken ervan bij de winning Sijmons.
Deze terugmelding geeft drie zones waarin de hydraulische weerstand is aangepast op basis
van vergelijking van uitkomsten uit het grondwatermodel MORIA en de invloed van de
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winningen op stijghoogten die uit stijghoogte-tijdreeksmodellering is bepaald. In zone 1 is de
weerstand sterk verlaagd, wat gezien kan worden als het aanpassen van de verbreiding ter
plaatse.

Figuur 3.13 Dikte van eenheid WAk1 uit REGIS II v2.2 nabij Hemmen en Zetten (zone 1).

De verbreidingsgrens en dikte uit REGIS II v2.2 (Figuur 3.13) zijn in dit gebied vrij onzeker
doordat er maar enkele boringen in de REGIS II-selectieset zijn, waarin eenheid WAk1
geïnterpreteerd kon worden (Figuur 3.14). De keuze van de grenzen van zone 1 is echter te
arbitrair om direct bruikbaar te zijn voor een aanpassing van REGIS II v2.2. Om de onzekerheid
in de dikte en verbreiding van eenheid WAk1 in dit gebied te verminderen zijn aanvullende
gegevens nodig.
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Figuur 3.14 Ligging van de boringen uit de selectieset van REGIS II v2.2 nabij Hemmen en Zetten (zone 1) waarin
eenheid WAk1 is geïnterpreteerd (groen) en waar deze eenheid afwezig is (rood).

De zones 2 en 3 liggen op de rand van de aanpassing bij Fikkersdries waarvoor ook een
terugmelding gedaan is. Zoals in de reactie op die terugmelding is aangegeven, berust het daar
aangebrachte gat op informatie uit spoelboringen, en leveren de begeleidende
boorgatmetingen en sonderingen uit de databank DINO geen aanwijzingen dat er hier ook
werkelijk een gat in eenheid WAk1 aanwezig is. Daarmee kunnen de aanpassingen in deze
zones niet goed naar REGIS II v2.2 vertaald worden.
Deze terugmelding geeft dus niet direct aanleiding tot concrete aanpassingen van het
hydrogeologische model REGIS II v2.2. Gelet op de ten zuiden van Hemmen toegepaste
kalibratiefactor voor de weerstand van de WAk1 geeft de terugmelding wel aan dat nader
onderzoek naar deze eenheid gewenst is.
3.3.2
3.3.2.1

Rijn&IJssel (AMIGO)
Naamgeving van de kleilaag in de glaciale geul bij Winterswijk west
Ten aanzien van het verschil tussen de glaciale afzettingen van de Formatie van Drente en de
fluviatiele afzettingen van de Formatie van Kreftenheye wordt verwezen naar de nomenclator
ondiep, zie bijv. https://www.dinoloket.nl/formatie-van-drente. Zo omvat de Formatie van
Drente naast bijvoorbeeld keileem onder andere afzettingen van smeltwaterrivieren.
In de voorgaande versie REGIS II v2.1 en het onderliggende geologische model DGM v1.3
was deze kleilaag in de glaciale geul deels geïnterpreteerd als eenheid DRUIk1 (Formatie van
Drente, Laagpakket van Uitdam, 1e kleiige eenheid), deels als eenheid KRTWk1 (Formatie van
Kreftenheye, Laagpakket van Twello, 1e kleiige eenheid). In DGM v2.2 en REGIS II v2.2 is dit
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traject nu consistent geïnterpreteerd als Formatie van Kreftenheye (DGM v2.2) en als
hydrogeologische eenheid KRTWk1 (REGIS II v2.2). Daardoor is er thans sprake van een
aaneengesloten verbreiding.
Zowel het IJsselbekken als de geul bij Winterswijk zijn depressies in het stroomgebied van de
Rijn die zijn ontstaan tijdens de Saale ijstijd. In het IJsselbekken heeft de klei veel
Rijnkenmerken; met name de ingeschakelde zand- en siltlaminae, die zijn bont. Daarom wordt
deze niet tot de Formatie van Drente gerekend maar tot de Formatie van Kreftenheye. De geul
bij Winterswijk ligt aan de oostrand van het verbreidingsgebied van de zandige
(geul)sedimenten van de Formatie van Kreftenheye (Figuur 3.15). In de geul worden zandige
Kreftenheye sedimenten beschreven op de in de terugmelding bedoelde klei. Gezien de
paleogeografie van het gebied denken we dat het daarom waarschijnlijk is dat de kleien ook
een Rijn origine hebben. Een link met de Rijn wordt verder ook gesuggereerd door 1) het feit
dat verder naar het noordoosten nauwelijks van dit soort kleien aanwezig zijn en 2) de top van
de kleien in de geul op dezelfde hoogte ligt als de Twello klei in het IJsseldal. Waarschijnlijk
maken de kleien dus deel uit van het zelfde deltasysteem dat het IJsseldal opvulde aan het
einde van de Saale ijstijd.

Figuur 3.15 Diepteligging van de basis van de Formatie van Kreftenheye in het zuidelijke deel va het IJsseldal
volgens DGM v2.2.

Opgemerkt dient te worden dat eerder bij de controle van het model REGIS II v2.2
geconstateerd is dat de diepteligging van de top van eenheid KRTWk1 nogal varieert binnen
de glaciale geul (aandachtspunt met volgnummer RGS-652). De drie boringen in het glaciale
dal die de basis van de Formatie van Kreftenheye hebben bereikt laten elk een ander beeld
zien van de kleien. Aanbevolen is om te onderzoeken of in dit gebied wellicht twee in plaats
van één kleiige eenheid binnen het Laagpakket van Twello onderscheiden dienen te worden.
Tevens dient verder nog opgemerkt te worden dat de kleien van eenheid KRTWk1 en eenheid
DRUIk1 binnen REGIS II v2.2 en ook binnen REGIS II v2.1 op dezelfde wijze zijn
geparametriseerd.
Samengevat kan worden dat de kleien in het glaciale dal bij Winterswijk die voorheen werden
gerekend tot eenheid DRUIk1 op paleogeografische gronden in REGIS II v2.2 (en het daaraan
ten grondslag liggende DGMv2.2) zijn gerekend tot eenheid KRTWk1. Vanwege het ontbreken
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van gedetailleerde boorinformatie bestaat er echter onzekerheid over de opvulling van het
glaciale dal bij Winterswijk, de hydrogeologische opbouw daarvan en de relatie met de
opvulling van het IJsseldal. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen zouden twee
steekboringen tot aan de basis van het glaciale dal en het IJsseldal uitgevoerd moeten worden.
3.3.2.2

De Zanddieptekaart versus GeoTOP1.3
De zanddieptekaarten van het Rivierengebied en het IJsseldal in de provincies Gelderland en
Overijssel zijn in opdracht van de provincie Gelderland vervaardigd door de Universiteit Utrecht
en in de periode 2009-2010 opgeleverd. De Universiteit Utrecht heeft de boringen die gebruikt
zijn voor de zanddieptekaart niet aangeleverd aan de DINO-database.
De Universiteit heeft wel boorbeschrijvingen beschikbaar gesteld voor het maken van GeoTOP
voor het rivierengebied dat in de periode 2010-2011 tot stand is gekomen. Dit is op
vertrouwelijke basis gebeurd, zodat deze boringen niet te zien zijn bij het bekijken van GeoTOP
op DINOloket.nl. Bovendien is onduidelijk of dit alle boorbeschrijvingen van de zanddieptekaart
betreft. Het omvatte in ieder geval niet de informatie uit boringen waarvoor alleen de diepte van
het ondiepste zand is geregistreerd.
Een deel van de boorbeschrijvingen is dus wel gebruikt in de workflow van GeoTOP, maar de
gekarteerde diepteligging van de zandbanen volgens de zanddieptekaart niet. De interpolatie
tussen de boringen in GeoTOP kan dan ook afwijken van die in de zanddieptekaart.
Meer informatie over het gebruik van boorbeschrijvingen en kaartmateriaal van de Universiteit
Utrecht in GeoTOP kan gevonden worden in het TNO-GDN Rapport “GeoTOP modellering”
(TNO-2012-R10991) dat te vinden is op DINOloket. Ga daarvoor naar
https://www.dinoloket.nl/meer-weten en klik op “TNO rapport GeoTOP modellering”. Relevante
pagina’s in dit rapport zijn p.36-37 (boorbeschrijvingen Universiteit Utrecht), p.80-81
(geulverbreidingen), p89-91 (stratigrafische interpretatie van boorbeschrijvingen door de
geulsystemen), p.91-93 (verrasteringsmethodiek geulsystemen), p.101 en p.112-115
(lagenmodellering met geulsystemen), en p.121 en p.151-154 (lithoklassemodellering met
geulsystemen).
De volledige broninformatie van de zanddieptekaarten kan in de volgende versie van GeoTOP
betrokken worden indien deze formeel aan TNO-GDN beschikbaar gesteld wordt.

3.3.2.3

Verschil GeoTOP1.3 en REGIS II v2.2 in het Laagpakket van Twello (Form. v. Kreftenheye)
Allereerst een algemene opmerking over REGIS II en de hydrogeologische eenheden die
daarbinnen zijn onderscheiden. REGIS II is een lagenmodel. Dit geeft de gebruiker bij het
raadplegen van het model bijv. via DINOloket ten onrechte de indruk dat het om homogene
lagen/hydrogeologische eenheden gaat. De hydrogeologische eenheden zijn afhankelijk van
de meest voorkomende lithologie dan ook gedefinieerd als kleiige, zandige, venige (,…)
eenheid. Daarmee wordt aangegeven dat de eenheid hoofzakelijk uit klei, zand, en veen
bestaat maar dat er inschakelingen zijn van andere lithologiën. Homogene kleilagen zijn in de
ondergrond van Nederland een zeldzaamheid.
Het Laagpakket van Twello omvat volgens de nomenclator (https://www.dinoloket.nl/formatievan-kreftenheye) de fluviatiel-deltaïsche afzettingen die zijn afgezet door de Rijn in het
voormalige glaciale IJsseldalbekken. Het laagpakket bestaat uit zand, matig fijn tot grof, soms
kleiig, en klei, zwak tot matig siltig, veelal stevig, vaak sterk (cm-mm) gelaagd. In het algemeen
worden deze kleien die zeer slecht doorlatend zijn aangetroffen in het diepe deel van het
IJsselbekken (bekkenkleien). Deze kleien gaan naar boven toe over in zanden die ook nog tot
het Laagpakket van Twello worden gerekend. Indien zowel de zanden als de kleien aanwezig
zijn dan kan het Laagpakket van Twello hydrogeologisch gezien dus onderverdeeld worden in
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een relatief goed doorlatend bovenste deel (de zanden) en een zeer slecht doorlatend onderste
deel (de bekkenkleien). Opgemerkt dient te worden dat binnen het Laagpakket van Twello de
bekkenkleien niet stratigrafisch als aparte laag zijn onderscheiden zoals dat wel binnen het
Laagpakket van Uitdam van de Formatie van Drente is gedaan (Laag van Oosterdok). Vanuit
hydrogeologisch oogpunt is een dergelijk onderscheid wel wenselijk.
De hydrogeologische eenheid KRTWk1 (eerste kleiige eenheid binnen het Laagpakket van
Twello van de Formatie van Kreftenheye) omvat primair de zeer slecht doorlatende
bekkenkleien. Afhankelijk van de korrelgrootte van het zand en van bijmengingen van silt en
klei(brokjes) zijn de zanden in het bovenste deel al dan niet (gedeeltelijk) samen met de kleien
tot eenheid KRTWk1 gerekend.
Opgemerkt dient te worden dat naast zanden aan de top ook langs de randen van het hele
IJsselbekken zandige inschakelingen in eenheid KRTWk1 kunnen voorkomen. Deze
inschakelingen zijn waarschijnlijk hellingafzettingen, zandig sediment dat vanaf de rand van het
IJsseldalbekken vertandt met de kleiige afzettingen van eenheid KRTWk1. Deze zandige
inschakelingen zijn niet gebonden aan een specifiek niveau binnen de eenheid KRTWk1.
Daardoor is het niet mogelijk deze inschakelingen als aparte hydrogeologische eenheid te
onderscheiden en te karteren. De zandige inschakelingen worden daarom tot eenheid KRTWk1
gerekend. Bij de controle van het REGIS-model is gebleken dat in het zuidelijk deel van het
IJsseldalbekken, vooral in kaartbladen 40B t/m 40H (kaartbladindeling overeenkomstig met
TOP50raster van Kadaster.nl), deze zandige inschakelingen niet altijd consequent tot eenheid
KRTWk1 zijn gerekend (melding met volgnummer RGS-592). Bij een toekomstige update van
het REGIS-model dient deze inconsistentie te worden verholpen.
N.a.v. uw profielen is het verloop en de parametrisatie van eenheid KRTWk1 van REGIS II v2.2
in het gebied tussen Duiven en Zevenaar nagelopen. Daaruit blijkt het volgende:
Dit gebied ligt ten westen van het diepe deel van IJsseldalbekken, zie Figuur 3.16. In dit gebied
ontbreekt de bekkenklei in de beschikbare boringen. Wel komen in deze boringen zandige
trajecten voor die nog gerekend worden tot het Laagpakket van Twello.
•
In de meeste boringen in dit gebied (B40E0156, B40E0163 en B40B0432) zijn delen van
deze zandige trajecten hydrogeologisch geïnterpreteerd als eenheid KRTWk1. Dat is de
reden dat de eenheid toch een vrij continue verbreiding vertoont.
•
Bij het toekennen van doorlatendheden aan de hydrogeologische eenheden dient met
dergelijke zandige trajecten rekening te worden gehouden, zodat de weerstand ter hoogte
van een zandinschakeling van enige omvang lager is. Het is echter mogelijk dat tijdens
de parametrisatie de boringen ter hoogte van deze inschakelingen als uitbijters worden
gezien en uit de set van te gebruiken worden verwijderd. Daardoor kan de uiteindelijke
berekende weerstand toch ten onrechte hoger worden. Dit blijkt bij het nalopen van de
boringen het geval te zijn. De verticale doorlatendheid van eenheid KRTWk1 is in de
boringen (B40E0156, B40E0163 en B40B0432) relatief hoog (ca. 1,5 à 2,5 m/d). Deze
boringen zijn echter niet meegenomen bij het samenstellen van het kaartbestand van de
verticale doorlatendheid. De reden daarvoor is niet vastgelegd, waarschijnlijk zijn deze
boringen vanwege de hogere verticale doorlatendheid als uitbijters/niet representatief
beschouwd t.o.v. de omliggende boringen.
•
De verticale doorlatendheid van eenheid KRTWk1 is in dit gebied daardoor te laag en de
weerstand te hoog. Op grond van de beschikbare boringen lijkt een weerstand in de orde
van enkele dagen tot enkele tientallen dagen realistischer. De vraag is daarbij hoe
representatief de beschikbare boorbeschrijvingen zijn.
•
Bij een toekomstige update van het REGIS-model dienen in het gebied tussen Duiven en
Zevenaar de interpretaties in de boringen, het verloop van de verbreiding en de
parametrisatie van eenheid KRTWk1 gecontroleerd en verbeterd te worden.
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•

Buiten de boringen die reeds in de selectieset van DGM v2.2/REGIS v2.2 zijn opgenomen
zijn er in dit gebied in DINO geen andere diepe boringen op basis waarvan het
Laagpakket van Twello geïnterpreteerd kan worden. Aanvullende boorgegevens van dit
gebied zijn daarom wenselijk.

Figuur 3.16 Diepteligging van de basis van eenheid KRTWk1 in het zuidelijke deel van het IJsseldal volgens REGIS
II v2.2.

De geconstateerde verschillen tussen GeoTOP en REGIS II zijn terug te voeren op de volgende
punten:
•
De geologische basis die ten grondslag ligt aan de modellen GeoTOP v1.3 en het model
REGIS II v2.2 verschilt. Het rivierengebied is in GeoTOP gemodelleerd op basis van DGM
v1.31, REGIS II v2.2 is gebaseerd op een update daarvan, DGM v2.2. Verschillen in de
diepteligging van de top, basis en dikte van de Formatie van Kreftenheye ontstaan
daarnaast door het grotere aantal automatisch geïnterpreteerde boringen dat in GeoTOP
wordt meegenomen. Desondanks is het aantal diepere boringen in het gebied relatief
klein waardoor de modelonzekerheid groot is (attribuut ‘modelonzekerheid lithoklasse’
van GeoTOP laat hoge waarden zien).
•
Binnen REGIS II v2.2 is de geometrie van het Laagpakket van Twello apart gemodelleerd.
Dit is niet geval binnen GeoTOP v1.3. Binnen GeoTOP is de voorspelling van de lithologie
gebaseerd op alle geselecteerde boringen waarin de Formatie van Kreftenheye aanwezig
is waarbij het Laagpakket van Twello niet apart is onderscheiden. Afhankelijk van de
ruimtelijke spreiding en kwaliteit van de boorgegevens kan het uiteindelijke resultaat
wel/niet representatief zijn.
GeoTOP is een voxelmodel dat bedoeld is om meer detail te verschaffen in de bovenste
tientallen meters dan de modellen DGM en REGIS II. In principe dient dus GeoTOP te worden
gebruikt voor de bovenste tientallen meters. Echter, GeoTOP wordt stapsgewijs, per regio,
opgebouwd en onderhouden. Daardoor kan het voorkomen dat in bepaalde regio’s GeoTOP
gebaseerd is op een ondertussen verouderde versie van het Digitaal Geologisch Model (DGM).
In gebieden waar GeoTOP gebaseerd is op een verouderde versie van DGM en/of uitgaat van
een minder gedetailleerd lagenmodel, is op voorhand niet aan te geven welk model “het beste”
is, GeoTOP of REGIS II. In het gebied tussen Zevenaar en Duiven adviseert TNO-GDN om
voor wat betreft de geometrie gebruik te maken van de schematisering van eenheid KRTWk1
van REGIS II v2.2. De reden daarvoor is dat in REGIS II v2.2 meer geologische kennis over
het Laagpakket van Twello van de Formatie van Kreftenheye is verwerkt dan in GeoTOP. Wel
is de weerstand van KRTWk1 in dit gebied dus naar verwachting aanzienlijk lager dan in REGIS
II v2.2 is aangegeven als gevolg van zandige inschakelingen. Voor wat betreft de hydraulische
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parametrisatie adviseert TNO-GDN dan ook om de weerstand van deze eenheid in het ondiepe
delen van het IJsselbekken tussen Duiven en Zevenaar naar beneden bij te stellen ten opzichte
van de REGIS-waarde.
Opgemerkt dient te worden dat TNO-GDN er naar streeft om de modelleringen van DGM,
GeoTOP en REGIS II te integreren om daarmee de onderlinge consistentie van deze modellen
te vergroten.
3.4

Evaluatie van de terugmeldingen
Op 17 oktober 2019 is in een bijeenkomst met alle betrokken (gebiedsvertegenwoordigers,
adviesbureaus, TNO-GDN, RWS en Deltares) de retourstroom geëvalueerd aan de hand van
de ervaringen uit de twee pilots. Hierbij is gebruik gemaakt van de procesplaat (zie Figuur 2.1)
en de stroomdiagrammen uit Bijlage A1. In de evaluatie is er vanuit verschillende perspectieven
geredeneerd:
1. De modelleur
2. TNO-GDN
3. De opdrachtgever (bijv. beheerder van het model zoals een waterschap)
4. Data & informatie (bijv. de melding die via het BRO-formulier wordt gedaan aan TNOGDN, inclusief alle data en informatie die nodig is voor de beoordeling)
Bij elk punt is vermeld of het gaat om een “wens”, “aanbeveling” of “conclusie” (positieve
constatering).
Modelleur:
•

•
•
•

Wens: behoefte aan overzicht van terugmeldingen in een centraal systeem, door:
–
het tonen aanpassingen van REGIS en/of GeoTOP in overlap gebieden
–
het ontsluiten van meta-informatie, inclusief een overzicht van uitgevoerde updates
Aanbeveling: toetsing & onderbouwing samenvatten in melding
Aanbeveling: beter gebruikmaken van de beschikbare bandbreedtes op parameters
aangeleverd door TNO-GDN
Conclusie: interactie met TNO-GDN zoals in deze pilots is nuttig

TNO-GDN:
•
•

•
•
•

Wens: vermelden van boorlocatienummers bij melding
Aanbeveling: Meer samenwerking tussen modelleur en TNO-GDN
–
Investering is nodig; kosten gaan voor de baten, bijvoorbeeld voor periodieke
overleggen t.a.v. ontwikkelingen aan beide kanten
Wens: specificatie van waaraan de BRO-modellen moeten voldoen op de lange termijn
Aanbeveling: opleiden in (parameter) onzekerheden, waarin TNO-GDN de rol van
opleider heeft.
Conclusie: De meldingen hebben vooral betrekking op scheidende lagen (voortvloeiend
uit de pilots uitgevoerd in 2018 en 2019). De kartering en parametrisatie van de zandlagen
blijkt onvoldoende te zijn voor de grondwatermodellen, maar door toevoeging van de
informatie uit de zandbanenkaart wel te kunnen worden gebruikt.

Opdrachtgever:
•

Aanbeveling: afspraken maken over het retourstroomproces bij uitbesteding van de
grondwatermodellering aan ingenieursburea:

KPP Retourstroom REGIS

28

11203678-000-BGS-0003, 11 december 2019, definitief

•

•

Wens: beschikbaar maken van aanvullende informatie laten lopen via een “centraal punt”,
bijv.:
–
Coördinatie vanuit een expert- of regiogroep
–
Verticale themagroepen
Aanbeveling: BRO-meldingsproces moet zo simpel mogelijk blijven om te voorkomen dat
een melding ergens te lang blijft liggen

Data en informatie:
•

•
•
•
•

•

Aanbeveling: In praktijk is gebleken dat het retourstroomproces geen éénrichtingsverkeer
is van modelleur naar TNO-GDN, maar dat het retourstroomproces gebaat is bij een
dialoog (tweerichtingsverkeer) tussen modelleur en TNO-GDN.
Wens: ruimtelijk overzicht van de updates/BRO-meldingen
Wens: modelverschil-tool resultaten exporteren in pdf-formaat (actie: Deltares)
Wens: BRO-formulier geschikt maken voor het meesturen van grote bijlagen (>2 GB).
–
Op dit moment is mailen makkelijker dan het formulier gebruiken
Aanbeveling: vrij beschikbaar stellen van de modelverschiltool op een centrale vindbare
plek en verbeteren op basis van de geconstateerde tekortkomingen. Dit geeft meer
uniformiteit in de melding en (geo)hydrologische toetsing vanuit de modelleur.
Aanbeveling: zorg dragen van adequate ontsluiting van aanvullende informatie, bijv. via:
–
het NHI Dataportaal,
–
bevindingen bij REGIS II

In de brainstormsessie zijn twee punten verder uitgewerkt, die we in de volgende paragrafen
verder zullen toelichten: (1) de coördinatie door een expert- of regiogroep, (2)
ontsluitingsmogelijkheden van aanvullende informatie”.
3.4.1

Coördinatie door een expert- of regiogroep
De generieke Retourstroomcyclus, zoals gepresenteerd in Figuur 1.1, kan gebruikt worden in
de afweging om een melding eerst aan een expertgroep voor te leggen of direct te realiseren
door de opdrachtgever. De ervaring leert dat de opdrachtgever of modeleigenaar vrijwel altijd
op de hoogte wordt gebracht door de modelleur, als REGIS en/of GeoTOP significant afwijken
van wat er op basis van de geohydrologisch analyse (kalibratie of toetsing) wordt verwacht. De
opdrachtgever heeft de formele taak om de terugmelding te doen bij de BRO. Als het gaat om
een regionaal model kan er worden besloten de aanpassing/afwijking eerst voor te leggen in
een regionaal modelconsortium of een expertgroep (afvaardiging modelconsortium al dan niet
aangevuld met andere experts).
Een expertgroep kan op twee manieren een rol vervullen in dit proces: (1) voorafgaand aan de
BRO-melding of (2) parallel aan de BRO-melding. In het eerste geval kan de beoordeling van
de expertgroep ten aanzien van de melding meegenomen worden in de uiteindelijke BROmelding. In het tweede geval is het doel dat iedereen op de hoogte is van de melding en
tegelijkertijd een advies kan uitbrengen hoe de melding wordt verwerkt in het modelconsortium.

3.4.2

Ontsluitingsmogelijkheden aanvullende informatie
De aanvullende informatie die beschikbaar komt uit een grondwatermodellering kan op
verschillende manieren beschikbaar komen voor andere modelleurs. Als de informatie wordt
gemeld bij de BRO, en de melding terecht wordt bevonden, zal de informatie doorgaans niet
op korte termijn leiden tot een aanpassing van REGIS II of GeoTOP. Uitzondering zijn grote
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fouten in de schematisering, die kunnen leiden tot een update (bug-release) van REGIS. De
nieuwe inzichten in de ondergrond zijn in andere gevallen niet beschikbaar, anders dan in het
BRO-register met terugmeldingen. Als het gewenst is om de aanpassing in meer detail
beschikbaar te maken zal dit elders gedaan moeten worden. Het NHI Dataportaal is hiervoor
het logische medium, omdat dit een eenvoudige manier is om op een centrale plek de
informatie te ontsluiten ook als de melding niet / niet direct heeft geleid tot wijzingen in REGIS
of GeoTOP.
In eerste versies het NHI Dataportaal is er van uitgegaan dat alle regionale modelinvoer moet
worden opgeslagen. Dit vraagt een grote opslagcapaciteit, is lastig te beheren en onderhouden
en bovendien is voor andere potentiele gebruikers van de informatie niet direct duidelijk waar
de informatie afwijkt van REGIS (of GeoTOP). Een betere optie is om alles wat afwijkend is
van REGIS II of GeoTOP op te slaan als nieuwe top-, bot- en k-waarden bestanden. Voor het
beschikbaar maken van de nieuwe inzichten in de ondergrond in het NHI Dataportaal is het
van belang:
•
dat de aanpassingen die gedaan zijn ten opzichte van REGIS en/of GeoTOP éénduidig
zijn en dat er overzicht is van de aanpassingen,
•
dat meta-informatie (o.a. onderbouwing van de aanpassing) ook opgeslagen wordt,
•
en dat de ontsluiting van de informatie goed gecoördineerd wordt door de regionale
partijen.
Het is ook mogelijk een detail-lagenmodel op te bouwen uit REGIS II, met alle aanvullende
informatie vanuit regionale partijen. Bezwaar hierbij is dat keuzes die gemaakt worden bij het
maken van een model schaal- en doelafhankelijk zijn. In de toekomst zou dit deels
ondervangen kunnen worden als REGIS vervaardigd wordt voor verschillende schaalniveaus.
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4 Modelverschiltool
Tijdens de regiosessies zijn de wensen besproken ten aanzien van de tool. Dit betreft o.a. het
aanpassen van de wijze hoe er met nodata-waarden in een grid wordt omgegaan. Bijvoorbeeld
als er in REGIS geen informatie beschikbaar is op een bepaalde locatie en in het model is wel
een waarde dan zal er een negatieve waarde terug te vinden zijn in de resultaat
verschilkaartjes. Dit punt is in 2019 opgepakt binnen beheer en onderhoud van de tool en zal
verder worden uitgewerkt begin 2020 onder NHI beheer en onderhoud. Verder zal in 2020 een
handleiding worden geschreven die alle relevante vragen ten aanzien van het gebruik van de
tool kan beantwoorden en tevens het doel beschrijft van de tool. Als laatste zal het mogelijk
gemaakt worden om de html-rapportage ook om te zetten naar een pdf-formaat.
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5 Procedures ondergrondmodellen in de BRO
De tekst in dit hoofdstuk is deels letterlijk ontleend aan de website van de Basisregistratie
Ondergrond (https://basisregistratieondergrond.nl/). De Basisregistratie Ondergrond (BRO) is
een centrale registratie met publieke gegevens over de Nederlandse ondergrond. Overheden
leggen voor dezelfde objecttypen dezelfde, betrouwbare, algemene gegevens vast. Vanuit één
centrale digitale plek, de landelijke voorziening, kunnen gebruikers gegevens opvragen voor
informatie over bodem en ondergrond.
Die gegevens hebben straks een gevalideerde, hoge kwaliteit en om dit voor elkaar te krijgen,
zijn bestuursorganen verplicht om:
1. bodem- en ondergrondgegevens aan te leveren volgens de afgesproken
standaarden;
2. ondergrondgegevens te gebruiken voor alle overheidstaken;
3. onjuiste gegevens terug te melden aan de bronhouder.
Bij punt 3 kan aangetekend worden dat het voor niet-overheidspartijen (die ook niet voor een
overheidspartij werk uitvoeren) niet verplicht, maar wel mogelijk is om terugmeldingen te doen
over bevindingen bij BRO-gegevens en –modellen.
Ondergrondgegevens worden in een aantal tranches opgenomen in de BRO. De eerste tranche
is in 2018 ingegaan, waarmee 3 registratieobjecten aan de BRO zijn toegevoegd: Grondwatermonitoringput, Geotechnisch sondeeronderzoek en Bodemkundige Boormonsterbeschrijving.
Bij de tweede tranche komen op 1 januari 2020 onder meer de modellen REGIS II
(Hydrogeologisch model), GeoTOP en DGM (Digitaal Geologisch Model) in de BRO. Per 1
januari 2021 start de derde tranche met o.a. grondwaterstandonderzoek en per 1 januari 2022
de vierde met onder meer grondwaterdynamiek.
De Wet BRO is een kaderwet, die de structuur, de rollen en de verantwoordelijkheden vastlegt
voor de BRO. De aanwijzing van de specifieke gegevens die moeten worden aangeleverd,
gebeurt in een aantal stappen (‘tranches’) via een Algemene Maatregel van Bestuur, het
zogeheten Besluit BRO. De uitvoeringstechnische aspecten van elke tranche worden
vastgelegd
in
een
ministeriële
regeling,
de
zogeheten
Regeling
BRO
(https://basisregistratieondergrond.nl/wet-bro/). De Regeling ‘volgt’ het Besluit BRO, en wordt
dus ook per tranche ingevoerd. Naast de Leverplicht, Gebruiksplicht, en Meldplicht uit de
bovenstaande opsomming, bestaat daarbij een onderzoeksplicht voor bronhouders. De Wet
BRO verplicht hen om terugmeldingen op BRO-objecten te onderzoeken.
Eventuele onjuistheden in de Basisregistratie Ondergrond kunnen doorgegeven worden via
een terugmelding op https://basisregistratieondergrond.nl/servicepagina/formulieren/broterugmelding/. Eerst wordt getoetst of de melding zodanig is opgesteld dat deze inhoudelijk
beoordeeld kan worden. Als dat het geval is, wordt de terugmelding onderzocht. Voor gegevens
wordt de melder binnen de wettelijke termijn van 16 weken op de hoogte gebracht van het
resultaat. Een terugmelding op modellen wordt binnen 1 werkdag in het ‘register inzake
meldingen modellen’ vastgelegd waarbij is aangegeven welk deel van het model ‘in onderzoek’
is. Vervolgens zal TNO-GDN de terugmelding verwerken dan wel oplossen in een reguliere
actualisatie van het model, als de terugmelding relevant voor het model wordt bevonden.
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6 Discussie
Aan de hand van de voorbeelden uit de pilots van Rivierenland (MORIA) en Rijn&IJssel
(AMIGO) wordt in paragraaf 6.1 geëvalueerd wat het belang van de terugmeldingen is voor de
ondergrondmodellen REGIS II en GeoTOP. Dit doen we aan de hand van de vragen uit
paragraaf 2.3:
1. Biedt de terugmelding waardevolle informatie voor REGIS II?
2. Zo ja, wat betekent dit voor REGIS II?
3. Is dit een juiste manier van evalueren van de verschillen tussen model en REGIS II?
4. Welke (aanvullende) informatie is nodig of wenselijk voor een evaluatie van de
terugmelding?
5. Biedt de BRO voldoende mogelijkheid om alle benodigde informatie terug te melden?
Verder hebben de pilots en de afsluitende evaluatie laten zien dat het “retourstroomproces”
nog verder uitgewerkt en verbeterd kan worden. Dit is uitgewerkt in paragraaf 6.2.
6.1
6.1.1

Belang terugmeldingen voor REGIS II
Biedt de terugmelding waardevolle informatie voor REGIS II?
•
•

•

6.1.2

Wat betekent dit voor REGIS II?
•

•

6.1.3

De individuele terugmeldingen leverden slechts ten dele waardevolle informatie op
om REGIS II direct te verbeteren.
Bij diverse meldingen blijkt dat het de modelleurs aan detailinformatie ontbreekt,
waardoor deels onterechte verbetervoorstellen gedaan worden. Modelleurs ervaren
de toelichting van TNO op de terugmelding als zeer waardevol en deze informatie is
ook nuttig voor andere REGIS II gebruikers, omdat onduidelijkheden worden
weggenomen en geologische achtergronden bij praktijkproblemen belicht zijn. Tevens
is duidelijk geworden dat er punten zijn waarop toelichting gewenst is bij de
boorbeschrijvingen op DINOloket en bij REGIS II, zoals 1) het belang van de
boormethode als attribuut bij een boorbeschrijving, 2) beschrijving van veranderingen
in de stratigrafische indeling van een nieuwe REGIS II- versie.
Ook al zullen de terugmeldingen niet altijd tot directe aanpassing van REGIS of
GeoTOP leiden, de meldingen kunnen wel aangeven waar aanvullend geologische
onderzoek gewenst is (agendering bij TNO).

De terugmeldingen met waardevolle informatie voor REGIS II leiden ertoe dat TNOGDN op onderdelen gaat analyseren hoe de betreffende issues zijn ontstaan en
welke oplossingen hiervoor gevonden kunnen worden. Toelichtingen op de issues
kunnen voor gebruikers van REGIS en GeoTOP zeer verhelderend zijn.
De terugmeldingen kunnen bijdragen aan het prioriteren van verbeteringen van de
methodiek of uitbreiding van de basisdata voor de ondergrondmodellen, o.a. door het
agenderen van aanvullend geologisch onderzoek, toekomstige verbetering van de
afzonderlijke modellen en harmonisatie van modellen.

Is dit een juiste manier van evalueren van de verschillen tussen grondwatermodel en REGIS
II?
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•

•

6.1.4

In de pilots zijn de bevindingen op een dusdanige manier aangedragen dat de waarde
van de aanpassing zelf en de onderbouwing ervan voor REGIS II beoordeeld kon
worden en dat een reactie geformuleerd kon worden waarmee aanvullend inzicht is
gegeven aan de modelleurs.
Verbeterpunt is dat de meldingen en reacties niet beschikbaar zijn voor andere
modelleurs. Als meldingen via de BRO gedaan worden, is het inzichtelijk presenteren
van terugmeldingen en de reacties daarop een belangrijk aandachtspunt.

Welke (aanvullende) informatie is nodig of wenselijk voor een evaluatie van de terugmelding?
Deze vraag is niet in algemene zin te beantwoorden. In de pilots bleken de terugmeldingen
voldoende informatie te bieden voor TNO om een heldere reactie te geven, zonder dat
aanvullende informatie nodig was. In principe konden de meldingen dus op papier / via e-mail
afgehandeld worden. Uit de pilots bleek echter ook dat partijen de dialoog waardevol vinden,
zowel om tot betere grondwatermodellen te komen als om tot betere REGIS en GeoTOP
modellen te komen). Afhankelijk van de aard en omvang van terugmeldingen, zal bij
toekomstige bevindingen ook behoefte zijn aan een dergelijke interactie. Het
Retourstroomproces dient daar op ingericht te worden.

6.1.5

Biedt de BRO voldoende mogelijkheid om alle benodigde informatie terug te melden?
•
•

•

6.2

Dinoloket: De meldingen konden via info@dinoloket.nl adequaat gedaan worden.
BRO-terugmeldingen-site: Bij de huidige BRO-terugmeldingen-site is het een
probleem dat geen figuren opgenomen kunnen worden in de melding en dat de
maximale omvang van bij te sluiten bestanden te klein is. Hierdoor kan bijvoorbeeld
de rapportage van de modelverschiltool niet bijgesloten worden.
Zolang aanvullende informatie, zoals de mutaties van de ondergrondmodellen ten
opzichte van REGIS, niet verwerkt is in de BRO, kan het NHI Dataportaal
meerwaarde bieden om de informatie uit de Retourstroom hier toch al beschikbaar te
maken voor modelleurs.

Retourstroomproces
De afgelopen jaren zijn erg weinig terugmeldingen gedaan. In de pilots van 2019 en 2018
binnen het “KPP Retourstroom REGIS” is de meerwaarde van meldingen bewezen. Het is dan
ook van belang om het proces van terugmelden structureel in te bedden in de cultuur van de
grondwatermodellering. Dit kan gerealiseerd worden door een post “terugmeldingen” op te
nemen in de projectbegroting, waarmee de financiële inspanning gewaarborgd wordt en de
drempel voor het daadwerkelijk terugmelden wordt verlaagd. Dit is des te belangrijker omdat
de ondergrondmodellen vanaf 2020 worden opgenomen in de BRO en terugmeldingen voor
overheidspartijen dus minder vrijblijvend worden. Om de terugmeldingen efficiënt en effectief
te maken is het belangrijk de rollen en verantwoordelijkheden in het retourstroomproces
duidelijk uit te werken en dat partijen ook conform handelen.
(Opdrachtgevende) overheden zijn verplicht om bevindingen te melden. Het is zinvol om de
meldingen te delegeren aan de betrokken modelleurs binnen projecten zoals dit bij de pilots
ook gebeurd is. De terugmeldingen kunnen door de modelleurs worden opgesteld via het BROformulier, dat naar TNO-GDN kan worden gestuurd. De terugmelding met de bijbehorende
reactie van TNO-GDN kan door een regionaal consortium worden beoordeeld, waarbij kan
worden besloten of informatie dient te worden opgenomen in het NHI Dataportaal, die wordt
ontsloten via het NHI-dataportaal.
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Het beheer en onderhoud van GeoTOP REGIS II wordt gerealiseerd door TNO-GDN; de
terugmeldingen van de bevindingen worden gefaciliteerd binnen de BRO. Aanvullend kan het
NHI Dataportaal worden gebruikt voor het ontsluiten van extra informatie over de ondergrond
die van belang is voor geohydrologische modellering, zolang deze informatie niet is verwerkt
binnen de BRO. Deze actie moet dan standaard worden opgenomen in de begroting van het
NHI beheer en onderhoud project, zodat er voldoende middelen zijn om de ontsluiting van de
extra informatie te kunnen blijven waarborgen. De regionale consortia binnen NHI lijken de
logische platforms voor de inhoudelijke uitwisseling van kennis, de hydrologische toetsing, en
de uitwisseling van informatie met TNO-GDN. Aanbevolen wordt daarom dat zij een actieve rol
op zich nemen en in ieder geval overzicht houden op de retourstroom meldingen in de regio.
Desgewenst kunnen in de regionale consortia ook afspraken worden gemaakt dat de
retourstroommeldingen via de consortia verlopen, zolang dit het doen van een melding in het
kader van de BRO niet vertraagt.

KPP Retourstroom REGIS

35

11203678-000-BGS-0003, 11 december 2019, definitief

7 Conclusies en aanbevelingen
Alle partijen hebben gedurende de regiosessies bijgedragen aan het inzichtelijk maken van
hoe het terugmeldingsproces zou moeten verlopen; dat de retourstroom kan leiden tot
potentiele verbeteringen van REGIS/GeoTOP en een verbeterde gebruikerservaring ten
aanzien van REGIS en GeoTOP. Daarbij worden de pilots door alle partijen als zeer waardevol
gezien en als goede testcase voor- en aanscherping van de toekomstige verplichtingen in de
BRO.
De volgende aanbevelingen komen voort uit de pilots, waarbij is aangegeven welke partij als
trekker verantwoordelijk is:
• Het is gewenst om de dialoog tussen TNO-GDN en grondwatermodelleurs/modeleigenaren verder te bevorderen. De verplichting op terugmeldingen in het kader van
de BRO zou per definitie tot meer interactie moeten leiden. Informatie-uitwisseling tussen
modelleurs en TNO leidt zowel tot verbetering van de kwaliteit van de hydrologische
modellering, tot een betere gebruikservaring en potentieel ook tot verbetering van de
ondergrondmodellen (o.a. afhankelijk van mogelijkheden tot aanvullend geologisch
onderzoek).
Aanbevolen wordt de ervaringen uit de retourstroom breed te delen binnen NHI-gremia, om
de modelconsortia te wijzen op de verantwoordelijkheden die zij hebben in het
retourstroom-proces. Trekker: NHI werkgroep
Voor nieuwe modelbouwprojecten wordt aanbevolen om meer ruimte te reserveren voor
interactie met TNO-GDN, mede in het kader van de verplichtingen van de BRO. Trekker:
Opdrachtgevers en modelleurs
• DGM, GeoTOP en REGIS II dienen consistent te zijn. Dit past binnen de visie van TNOGDN voor de toekomstige uitwerking van de ondergrondmodellen. Actieve communicatie
hierover vanuit TNO-GDN is gewenst, omdat naar verwachting (een deel van de)
gebruikers niet / onvoldoende op de hoogte zijn van de huidige verschillen / inconsistenties
tussen de verschillende modellen / datasets die door TNO-GDN aangeboden. Trekker:
TNO-GDN
• Binnen de pilots kon uitgebreid aandacht worden besteed aan de meldingen en de
interactie tussen TNO-GDN en de gebruikers. Ten behoeve van toekomstige (verplichte)
terugmeldingen in het kader van de BRO dient in het modelbouwprojecten een modus
gevonden te worden om terugmeldingen en reacties op deze meldingen te kunnen
verwerken in het modelleringsproces. Daarbij moet de juiste balans worden gevonden
tussen snelheid van de meldingen en grondige analyse van het probleem, zowel aan de
kant van de hydrologische modellering als bij TNO-GDN. Het bevorderen van informatieuitwisseling tussen TNO-GDN en de modelconsortia, zoals genoemd in punt 1 zal hieraan
bijdragen. Hierbij is het van belang dat deze uitwisseling mee wordt genomen in de
projectbegroting.
Trekker: NHI werkgroep om bewustwording bij modeleigenaren/opdrachtgevers en bij
opdrachtnemers te creëren.
Trekker: Modeleigenaren/opdrachtgevers: verantwoordelijk voor implementatie
• Aanbevolen wordt om de retourstroomtool beter te ontsluiten voor de gebruikers en te
beheren en onderhouden in het kader van het NHI. Dit instrument kan dienen als
hulpmiddel voor onderbouwing van de melding en om verschillen tussen
modeltoepassingen en de ondergrondmodellen inzichtelijk te maken. Een meer formeel,
verplichtend karakter van de modelverschiltool wordt echter niet aanbevolen, omdat de tool
niet voor alle meldingen inzetbaar zal zijn, en er omwille van de snelheid van werken voor
gebruikers (modelleurs) de mogelijkheid moet zijn om met eigen tools te werken als zij dat
verkiezen. Trekker: NHI werkgroep
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•

•

•

•

In de praktijk zal het regelmatig voorkomen dat het volledig doorlopen van het
retourstroomproces de nodige tijd vergt. Om te voorkomen dat andere
modelleringstrajecten tegen dezelfde issues aanlopen, wordt aanbevolen het NHI
Dataportaal in te zetten om de relevante informatie te ontsluiten voor potentiele
modelgebruikers, zolang die informatie niet is verwerkt in de formele ondergrondmodellen.
Dit is nu al de praktijk op basis van enkele pilots voor de retourstroom REGIS, maar nog
niet formeel geformaliseerd in de werkprocessen. Aanbevolen wordt dit te formaliseren en
de besluitvorming over de ontsluiting van deze informatie formeel neer te leggen bij de
(regionale) modelconsortia binnen het NHI en te zorgen voor een up-to-date NHI
Dataportaal. Als eerste actie zullen de verschillen met (alleen de) actuele versies van
regionale ondergrondmodellen, zoals MIPWA, MORIA, AMIGO en IBRAHYM, moeten
worden beschouwd en voorgelegd aan de regionale modelconsortia, zodat formeel kan
worden besloten over opname op het NHI Dataportaal. Trekker: NHI werkgroep
Het BRO-programmabureau wordt aanbevolen om het terugmeldformulier uit te breiden
zodat figuren toegevoegd kunnen worden en grotere bestanden geüpload kunnen worden,
dusdanig zodat bijvoorbeeld de uitvoer van de modelverschiltool bijgesloten kan worden
(bijvoorbeeld in pdf-formaat). Trekker: TNO-GDN
Het BRO-programmabureau wordt aanbevolen om op de website (ruimtelijk) overzicht te
bieden van de terugmeldingen op de BRO-modellen, idealiter via een interactieve kaart
waarin de gebruiker een gebied kan selecteren en/ of inzoomen om dit overzicht te
raadplegen. Trekker: TNO-GDN
Het wordt aanbevolen om een expert team per modelregio of thema op te richten. Deze
teams kunnen bestaan uit leden van het modelconsortium van een regionaal model
(eventueel aangevuld met andere experts) of samengesteld worden op basis van landelijke
generieke issues (bijvoorbeeld stuwwallen). Deze teams kunnen dienen als klankbord voor
regionale discussiepunten en vervullen hierin de rol van adviesorgaan ten aanzien van de
terugmeldingen aan TNO. Door vanuit dergelijke regionale groepen overzicht te houden
over de meldingen wordt de actuele kennis gedeeld en voorkomen dat dubbele meldingen
worden gerealiseerd binnen een regio. Trekker: NHI (regionale) werkgroep

Het project Retourstroom REGIS 2019 is voor alle betrokken partijen zinvol geweest. Voor Rijn
& IJssel is het inzichtelijker geworden wat de verschillen zijn tussen GeoTOP in het
Rivierengebied en de zandbanenkaart en wat het belang is van de informatie achter deze kaart.
Ook Rivierenland heeft meer inzicht gekregen in de waarde van basisgegevens
(boorgatmetingen in aanvulling op boorbeschrijvingen en de relevantie van de boortechniek)
en lokale geologie. De betrokkenheid bij de pilots heeft voor TNO-GDN meer inzicht opgeleverd
t.a.v. de werkwijze van de modelleurs, alsmede welk type informatie uit REGIS/GeoTOP
relevant is om met de gebruikers van deze hydrogeologische modellen te delen. Daarnaast
heeft TNO-GDN het als zeer prettig ervaren dat er binnen de pilots voldoende ruimte was voor
de dialoog tussen geologen en de hydrologische modelleurs.
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A
A.1

Werkproces
Procesplaat 2019

Figuur A.8.1

Basis beslisschema gebruik REGIS II voor grondwatermodellen

KPP Retourstroom REGIS

A-1

11203678-000-BGS-0003, 11 december 2019, definitief

A.2

Retourstroom beslisschema

Figuur A.8.2

Beslisschema gebruik modelverschiltool. Dit schema is een aanvulling op
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B Verslag besprekingen
B.1

29-07-2019: pilot Amigo (Rijn&IJssel)
Locatie: Arcadis, Arnhem
Aanwezig: Gerry Roelofs (Waterschap Rijn&IJssel), Wilco Klutman (Arcadis), Willem Jan
Zaadnoordijk (TNO-GDN), Ronald Vernes (TNO-GDN), Timo Kroon (Deltares), Liduin Bos
(Deltares)
Afwezig: Harry van Manen (RWS)
Agenda:

-

Kader van het gesprek – KPP REGIS Retourstroom
1e reactie op de vragen van Gerry en Wilco
Inzichten uit grondwatermodellering m.b.t. antwoorden op vragen van Gerry en
Wilco
Vervolgafspraken

Issues:
Ad 1.
In REGIS II v2.1 behoorde de kleilaag onderin de glaciale geul bij Winterswijk west (Corle) nog
tot de Formatie van Drente (bekkenklei).
In REGIS II v2.2 behoort deze kleilaag tot de Formatie van Kreftenheye – Laagpakket van
Twello.
Form. van Drente bevat Glaciale afzettingen en Form. van Kreftenheye bevat Fluviatiele
afzettingen.
Welke onderbouwing ligt er ten grondslag aan deze verandering?
Ad 2.
De dikte van de deklaag langs de grote rivieren kan lokaal sterk gereduceerd zijn door het
voorkomen van de zandbanen in de ondergrond. In de zanddieptekaart van de provincie
Gelderland zijn deze zandbanen gekarteerd. Er zijn grote verschillen zichtbaar tussen de dikte
van de deklaag volgens de zanddieptekaart en volgens GeoTop1.3. Zie meegeleverde PDF
documenten voor een vergelijk.
De ligging van de zandbanen komt niet tot uitdrukking in GeoTop1.3.
GeoTop maakt onderdeel uit van de BRO. Daarentegen lijkt er meer detail informatie aanwezig
te zijn in de zanddieptekaarten. De onderliggende boringen zijn niet gebruikt voor het
vervaardigen van GeoTop1.3.
Is het mogelijk om de waardevolle broninformatie van de zanddieptekaarten te betrekken in de
volgende versie van GeoTop?
Ad 3.
Een opvallend verschil tussen REGIS II v2.2 en GeoTOP v1.3 is de schematisatie van
Kreftenheye Twello klei. In REGIS II v2.2 is deze laag geschematiseerd als een homogene
kleilaag, terwijl GeoTOP ter plaatse van de formatie een mengeling van klei, leem en fijn zand
aangeeft. In meegeleverde Powerpoint presentatie worden de verschillen goed duidelijk voor
een profiel in de omgeving van Zevenaar.
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Tussen Zevenaar en Duiven geeft:
REGIS II v2.2 tussen 16-22m-mv Form. v. Kreftenheye – Laagpakket van Twello met een
weerstand tussen 5000-10000 dagen.
GeoTop1.3 tussen 2-24m-mv Form. v. Kreftenheye (zonder aparte aanduiding LP v. Twello)
met als meest waarschijnlijke lithoklasse: matig grof zand.
Hoe kan het dat de lithologische verschillen tussen REGIS II en GeoTop in samenstelling van
de “Twelloklei” in de Liemers zo groot zijn? Welke weerstanden zou een modelleur moeten
aanhouden, aangezien zowel GeoTop als REGIS onderdeel zijn van de BRO?
Bespreking:
Aan de hand van de vragenlijst aan het adres van dinoloket zijn we door de issues
heengelopen.
Gerry merkt op dat Ad. 1 en 3 verband houden met de registratie objecten voor de BRO
Ad 1.
•

•
•
•
•

Onterechte hoge weerstand → blijkt diepere klei te zijn, echter blijft de naamgeving wel
onduidelijk
Ronald legt uit dat dat DGM sterk gelinkt is aan REGIS en REGIS een verfijning betreft van
het DGM.
Er bestaat discussie (ook onder de geologen van TNO-GDN) over bij welk type afzettingen
de kleilaag behoort en dus tot welke formatie het gerekend mag worden.
Uiteindelijk gaat de stratigrafische commissie over het definieve besluit
Dit punt wordt intern opgepakt door TNO-GDN

Intermezzo – bespreking “hoe gaat het proces via dinoloket”
- Via info@dinoloket.nl komt het binnen bij de helpdesk
- Issues worden geregistreerd en gelinkt aan de juiste medewerkers
- Nu is er nog geen termijn gesteld aan waarbinnen een oplossing gegeven moet
worden. Binnen de BRO (vanaf 1 januari 2020) is dit waarschijnlijk 6 weken.
Ad 2.
Willem Jan geeft toelichting
• Er bestaan 2 kaarten: zandbanen en zanddiepten kaart
• De boringen die hierbij gebruikt zijn, zijn confidentieel
• Deze boringen zijn door de UU beschikbaar gesteld aan TNO-GDN en hiervan is gebruik
gemaakt bij het maken van GeoTOP
• De inconsistentie tussen GeoTOP en de zandbanenkaart kan voortkomen uit het feit dat
de informatie uit de zanddieptenkaart niet is meegenomen → hoofdzakelijk de
bovenkant van de kleiige lagen
Achtergrond GeoTOP:
• Voor GeoTOP is ook de opbouw van het DGM lagenmodel als uitgangspunt gebruikt
• Verfijning is aangebracht door de implementatie van boorgegevens
Wilco reageert:
• Veel zandbanen zie je niet terug in GeoTOP
TNO-GDN:
• Dit is wel verbazend. Zou de resolutie een factor kunnen zijn?
Wilco:
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•
•

Diepere grove systemen zie je wel terug. Ondiepere systemen niet.
Stuurt kaartbeelden van de zandbanen naar Roel van der Veen (Rivierenland) en vraagt
hem of hij het issue ook wil inschieten in Dinoloket zodat het via verschillende wegen
binnenkomt (mogelijk verhoogde urgentie).
TNO-GDN:
• Jan Staffleu is al opgenomen in de loop. Een eerste uitleg is dat de zandbanenkaart alleen
gebruikt is voor de onderkant en niet voor het inschatten van de bovenkant van de
zandbanen.
Zandbanenkaart Gelderland is beschikbaar via de PDOK (overheidsportaal)
Ad 3. REGIS vs GeoTOP: Twelloklei weerstand verschil
Ronald geeft toelichting:
• Informatie zit niet in DGM
• GeoTOP → DGM zonder verbreiding: daarom is hiervoor de gehele formatie van
Kreftenheyen gepakt
• GeoTOP bevat tevens een 3D interpretatie van de boringen wat het anders maakt dan
REGIS (en DGM)
• De hoofdlithologie in dit gebied is klei, maar er kunnen zandige lagen in voorkomen.
• In REGIS zijn op deze locatie vermoedelijk weinig hydraulische eigenschappen
beschikbaar van de ondergrond
• Jan Staffleu pakt dit op → kritisch kijken naar indeling en heroverweging toegekende
parameters
Wilco:
• In het gebied zijn pompproeven uitgevoerd waaruit blijkt dat de weerstand minder zou
moeten zijn dan 10.000 a 15.000 dagen
• Kalibratie van het model levert onvoldoende aanpassing op (waarden richting 1000
dagen)
• Duidelijk is dat er weerstand zit, maar hoeveel weerstand blijft de vraag
• Diepe onttrekkingen geven op sommige locaties nauwelijks verlaging in ondiepere
pakketten → bewijs voor de aanwezigheid van een scheidende laag.
Algemene opmerking:
• Boorbeschrijvingen die horen bij de boorgatmetingen bevatten belangrijke informatie die
gebruikt kan worden door TNO-GDN bij (her)interpretatie
Vervolgafspraken / conclusies:
• TNO-GDN pakt genoemde 3 punten op → actie: TNO-GDN
• Dinoloket moet beter gepromoot worden onder (geo)hydrologen (bijv. via onze
rapportage, presentaties en NHI) → actie: TNO-GDN
• Wat is het specifieke advies voor de modelleur t.a.v. bovenstaande 3 punten en in het
algemeen. → actie: TNO-GDN
o Aanleveren bandbreedtes via BRO
o Lijst met bevindingen en opmerkingen
• NHI symposium → presenteren van de Retourstroom leerpunten (Amigo en Moria) →
actie: NHI werkteam
• Een feedbacksessie wordt begin oktober ingepland om de bevindingen te bespreken
vanuit beide pilotgebieden (Amigo en Moria) → actie: Liduin
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•

B.2

In september zal eerst nog een afspraak met Rivierenland plaatsvinden ter voorbereiding
op de feedbacksessie. Afspraak met Rijn&IJssel is voor die tijd niet meer nodig. → actie:
Liduin

17-09-2019: pilot MORIA (Rivierenland)

Datum: 17-09-2019
Locatie: Waterschap Rivierenland, Tiel
Aanwezig: Wouter Engel (RHDHV), Ronald Vernes (TNO), Timo Kroon (Deltares), Roel van
der Veen (Rivierenland), Harry van Manen (RWS), Willem Jan Zaadnoordijk (TNO), Liduin
Bos-Burgering (Deltares)
Afwezig: Agenda:
1. Terugkoppeling RHDHV resultaten t.a.v. de Waalreklei en GeoTOP + discussie
2. Wat is er nodig voor een goede terugmelding aan TNO?
3. Vervolgstappen + afspraken:
a. Terugmelding
b. Rapportage + afronding: in voorbereiding op 17 oktober.
c. …
Bespreken memo + uitkomsten tool
Wouter geeft een toelichting op het memo en de uitkomsten van de retourstroom tool. Allereerst
geeft hij aan dat het “vertrouwelijke” aan de memo komt doordat de onderliggende rapportage
vertrouwelijk is. Het rapport wordt gebruikt bij een rechtszaak. Wouter zal dubbel checken bij
KWR wat er kwa inhoud mee kan in de rapportage voor Retourstroom REGIS (actie: Wouter).
Kennis uit de Overbetuwe studie is toegepast op het “actualiseren” van de Waalreklei 1. De
kalibratiefactor die uiteindelijk is toegepast is 3.6 (binnen de lijnen). Goed om te weten is dat
na kalibratie de weerstand van de Waalrei klei ongeveer dezelfde waarden heeft als na de
kalibratie van de vorige versie van het Moria model.
De verbreiding is op enkele plaatsen aangepast: bij Fikkersdries en bij Sijmons. Dit kan
zichtbaar gemaakt worden in de tool. Hierbij moet worden opgemerkt dat het model niet kan
werken met nodata-waarden voor top/bot, aanpassingen op plekken waar REGIS geen data
heeft kan niet terug gevonden worden in de tool resultaten. Opgemerkt wordt dat vanuit het
model redeneren mogelijk beter is.
De aanpassingen:
• Gat in de Waalre klei bij Fikkersdries
• Geen informatie beschikbaar in het midden van het “gat”
• Respons in gws verschil tussen WVP’s geeft ook signaal voor een “gat” → Vitens
zachter bewijs
• Sondering in het gebied zou al voldoende informatie moeten kunnen geven
• Hoe gaat TNO-GDN hiermee om? → retourstroom REGIS proces
• Navragen bij bijv. bedrijven en/of WKO systemen of er meer info
beschikbaar is
• Wat is de redenering
• Kwaliteit van de boring
• Waarom heeft Vitens hier niet verder in geïnvesteerd?
• Mogelijk goed om hier een terugmelding van te doen?
• Sijmons (winning van Vitens)
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•
•
•
•
•

•

Winveld gegevens en Pompproef informatie beschikbaar
Hier komt wel klei voor en dit zit niet in REGIS
Boringen nog niet beschikbaar in Dinoloket
Verschil tussen REGIS 2.1 en 2.2. (eerst wel daarna geen klei)
Lokale kalibratie op basis van boringen: peilbuizen in WVP1 en WVP2 laten geen
stijghoogteverschil zien → advies aan provincie: zet boringen om te onderzoeken
of de Waalreklei hier wel of niet doorloopt → vervolgstap door Vitens wordt
ondernomen
• Bevinding melden ondanks dat Vitens hier nog mee aan de slag moet
Terugmelding: met boorbeschrijvingen (pdf formaat beschikbaar) terugmelden
aan TNO, zodat het opgenomen kan worden. (actie: Wouter)

Ronald merkt op dat op dit moment TNO-GDN samen met Vitens bezig is om alle
boorbeschrijvingen systematisch toe te voegen. Dit zou eigenlijk voor alle beschikbare
gegevens gedaan moeten worden. Informatie aanleveren in het juiste format scheelt veel werk.
Harry merkt op dat het aanleveren van gegevens van Vitens nu alleen kan buiten de BRO.
Binnen de BRO is het nog niet mogelijk gegevens aan te leveren omdat Vitens geen
overheidspartij is.
Wouter geeft aan dat er geofysische metingen beschikbaar zijn rondom Arnhem → bron is
TNO-GDN, toch lijkt dit niet in Dinoloket te zijn opgenomen. Dit moet worden uitgezocht. (actie:
Ronald)
Wouter geeft aan dat RHDHV een tool heeft die een maaiveldcheck uitvoert op de
boorgegevens en vraagt zich af of dit waardevol kan zijn voor TNO-GDN. Ronald reageert dat
het belangrijk is om het terug te melden indien blijkt dat de maaiveldhoogte fout is.

Terugmelden bevindingen en extra informatie voor de 3 locaties apart via
info@dinoloket.nl (actie: Wouter).
Tool resultaten en verbeteringen
•
•

Verbetering: Nodata vervangen door een waarde (voor dikte en c- en k-waarden)
zodat er ook verschillen zichtbaar worden.
Resultaat: Top en bot waalreklei verschillen → een paar uitschieters zichtbaar
o Aanpassingen stuwwal bij Nijmegen (dit is zichtbaar en verklaarbaar) →
valt onder een andere studie

Opgemerkt wordt dat het van belang is dat duidelijk is wat het referentie model is die
gebruikt dient te worden. De coördinatie hiervoor moet liggen bij de regionale
expertgroep die de uitkomsten van de tool doorstuurt naar TNO. Van belang hierbij is dat
er snel gehandeld kan worden. Geconstateerde aanpassingen en verschillen t.o.v. REGIS
dienen z.s.m. aan TNO-GDN gemeld te worden. In de BRO geldt straks een verplichte
terugmeldingstermijn: ~16 weken na oplevering project anders is het niet haalbaar of
levert het dubbel werk op. NB. Deze termijn is nog definitief vastgesteld.
Harry merkt op dat het van belang is dat informatie in de vorm van “ik-weet-het-beter”lagen ook beschikbaar gemaakt moeten worden om de periode te overbruggen totdat
nieuwe informatie is verwerkt door TNO-GDN en eventueel is opgenomen in een nieuwe
REGIS versie. Dit zou kunnen via het NHI-dataportaal. Hierbij is het volgende van belang
om in de overweging mee te nemen:
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•
•
•
•
•
•

Wie gaat de “ik-weet-het-beter”-lagen uiteindelijk gebruiken en waar ligt de
grens voor de hoeveelheid lagen?
Het is niet wenselijk om alles op 2 plekken bij te houden
Bevindingen die gemeld zijn aan TNO-GDN worden opgeslagen in database, deze
database moet openbaar gemaakt worden.
Functie dataportaal = beschikbaar stellen “ik-weet-het-beter”-lagen (is aan
regionale expertgroep om daarover te beslissen)
Melden van huidige “ik-weet-het-beter”-lagen? Is alles al gemeld? (actie:
TNO/Deltares?)
Gebruik laatste REGIS versie → tool goed hulpmiddel voor “ik-weet-het-beter”lagen

Vervolgstappen + afspraken
•
•
•

Discussiepunten (alle kanten belichten) verwerken in rapportage → hierin moet
het belang van het terugmelden van bevindingen aangekaart worden. (actie:
allen)
Aanvullingen voor de conceptrapportage voor 25 september opsturen naar
Deltares (actie: TNO en RHDHV)
Sturen conceptrapportage / inhoudsopgave (actie: Liduin)

Actiepunten overzicht
• Wouter zal dubbel checken bij KWR wat er kwa inhoud mee kan in de rapportage
voor Retourstroom REGIS (actie: Wouter)
• Terugmelden bevindingen en extra informatie voor de 3 locaties apart via
info@dinoloket.nl (actie: Wouter).
o

•

•
•

•
•

met boorbeschrijvingen (pdf formaat beschikbaar) terugmelden aan TNO, zodat
het opgenomen kan worden.
Wouter geeft aan dat er geofysische metingen beschikbaar zijn rondom Arnhem → bron
is TNO, toch lijkt dit niet in Dinoloket te zijn opgenomen. Dit moet worden uitgezocht.
(actie: Ronald)

Melden van huidige “ik-weet-het-beter”-lagen? Is alles al gemeld? (actie:
TNO/Deltares?)
Discussiepunten (alle kanten belichten) verwerken in rapportage → hierin moet
het belang van het terugmelden van bevindingen aangekaart worden. (actie:
allen)
Aanvullingen voor de conceptrapportage voor 25 september opsturen naar
Deltares (actie: TNO en RHDHV)
Sturen conceptrapportage / inhoudsopgave (actie: Liduin)
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C Resultaten modelverschiltool – MORIA
C.1

Interessegebied

C.2

Statistieken bovenkant
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Waalreklei1_top

REGISII2_wak1 (Waalre klei1)_top
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Waalreklei1_top_diff

Waalreklei1_top

REGISII2_wak1 (Waalre klei1)_top
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C.3

Statistieken onderkant

Waalreklei1_bot

REGISII2_wak1 (Waalre klei1)_bot
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Waalreklei1_bot_diff

Waalreklei1_bot

REGISII2_wak1 (Waalre klei1)_bot
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C.4

Statistieken dikte

Waalreklei1_thickness

REGISII2_wak1 (Waalre klei1)_thickness
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Waalreklei1_thickness_diff

Waalreklei1_thickness

REGISII2_wak1 (Waalre klei1)_thickness
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C.5

Statistieken verticale doorlatendheid

Waalreklei1_kv

REGISII2_wak1 (Waalre klei1)_kv
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Waalreklei1_kv_diff

Waalreklei1_kv

REGISII2_wak1 (Waalre klei1)_kv
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Waalreklei1_kv_diff

C.6

Statistieken weerstand

Waalreklei1_c

REGISII2_wak1 (Waalre klei1)_c
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Waalreklei1_c_diff

Waalreklei1_c

REGISII2_wak1 (Waalre klei1)_c
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Waalreklei1_c_diff

C.7

Verschil in verbreiding
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C.8

Overlap met REGIS eenheden
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