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1 Inleiding
1.1

Achtergrond
Tussen Rijkswaterstaat en Deltares zijn binnen de KPP 2016 1 afspraken gemaakt over het
beheer en onderhoud van de landelijke toepassing van het Nederlands Hydrologisch
Instrumentarium (NHI); het Landelijk Hydrologisch Model (LHM). In de afspraken is
vastgelegd dat een nieuwe versie van het LHM wordt opgeleverd, LHM versie 3.2.0, waarin
de plausibiliteit van de uitkomsten van het LHM is verhoogd.
Het LHM wordt in diverse projecten en applicaties toegepast, zoals het Nationaal Water
Model en RWsOS Waterbeheer 2. Een belangrijke drijfveer voor de wijzigingen in de nieuwe
versie van LHM is de ontwikkeling van een instrumentarium voor waterkwaliteitsmodellering
dat gebruik maakt van de hydrologische berekeningsresultaten van LHM (Renaud et al,
2015). Besloten is om ten behoeve van de oplevering van een consistent en actueel
waterkwaliteitsinstrumentarium in 2018, in 2016 een aantal bestanden in het LHM te
actualiseren, zoals het landgebruik, de buisdrainage, de bodemeenheden en de
maaivelddrainage. Deze aanpassingen in het LHM zijn, samen met overige werkzaamheden
die in het kader van beheer en onderhoud zijn gerealiseerd, beschreven in voorliggende
rapportage.
Hieronder is een overzicht gegeven van de wijzigingen die in de nieuwe release zijn
doorgevoerd en die in dit rapport nader worden toegelicht.
Tabel 1.1

Overzicht van de wijzigingen in LHM 3.2.0 ten opzichte van LHM versie 3.1.0

Wijzigingen in invoer
iMODFLOW
MetaSWAP
MOZART
DM
TRANSOL
MOCDENS3D
Voorbewerkingsprogrammatuur
Nabewerkingsprogrammatuur

+
+
+
+
+
-

Wijzigingen in software

+
+
+
+

Naschrift: in 2017 is bij gevoeligheidsberekeningen ontdekt dat de peilen in het hoofdwatersysteem voor de
e
2 modellaag niet zijn meegenomen in release 3.2.0. In de assemblage bij de oplevering bleek in de
e
eindversie onterecht twee keer het bestand voor de 1 modellaag te zijn meegenomen. Hierdoor bleken
effectief de peilen in de bovenrivieren (Rijn, IJssel, Maas, de Vecht) en een aantal grotere kanalen niet goed
te zijn doorgevoerd in de recentste modelberekeningen in LHM 3.2.0. Dit beïnvloedt de eindresultaten in en
rond het riviergebied sterk. Zie de veranderingsrapportage LHM 3.3.0 (Kroon et al, 2017).

1

2

Kennis Primaire Processen. Hierin zijn afspraken tussen Rijkswaterstaat en Deltares vastgelegd over o.a. beheer en
onderhoud van instrumentaria die worden toegepast in de primaire processen van Rijkswaterstaat.
Zie voor een overzicht van de modellen http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/applicaties-model/applicatiesper/watermanagement/.
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1.2

Doel
In deze rapportage worden de wijzigingen van LHM 3.2.0 ten opzichte van LHM 3.1.0
beschreven.

1.3

Leeswijzer
Dit rapport beschrijft de wijzigingen in de nieuwe versie van LHM, inclusief het effect van de
wijzigingen op de berekeningsresultaten. Hoofdstuk 2 beschrijft de doorgevoerde wijzigingen
van data; hoofdstuk 3 beschrijft de wijzigingen in de software. In hoofdstuk 4 worden
aanvullende beheer- en onderhoudsactiviteiten beschreven die niet direct onderdeel
uitmaken van de nieuwe release. Het effect van de som van alle wijzigingen die in hoofdstuk
2 en 3 zijn beschreven, is weergegeven in hoofdstuk 5. De rapportage eindigt met conclusies
en aanbevelingen voor een volgende versie van de landelijke toepassing van het NHI.
In bijlage A en B zijn overzichten gegeven van de wijzigingen. Bijlage A geeft een overzicht
van de gewijzigde invoerfiles. Bijlage B geeft een overzicht van de uitgevoerde
werkzaamheden. In overige bijlagen (C t/m F) is achtergrondinformatie opgenomen waarnaar
in de analyses wordt verwezen.

2
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2 Onderhoud schematisatie
2.1

Inleiding
Voor verschillende deelmodellen is in het kader van beheer en onderhoud de schematisatie
van LHM aangepast. In de volgende paragrafen zijn de aanpassingen per deelmodel
beschreven en is onderzocht wat het effect is van de aanpassing op uitkomsten van het LHM.
De effecten zijn geïllustreerd voor berekeningsresultaten van een individueel jaar. Bij de
meeste wijzigingen is gekozen om de effecten te illustreren aan de hand van een gemiddeld
jaar (2004), soms is gekozen voor een droog jaar (2003). Voor de analyses zijn berekeningen
uitgevoerd voor de periode 2000-2004, waarbij steeds een zelfde initiële conditie is opgelegd
voor het grondwater. Hiervoor is gebruik gemaakt van de initiële grondwatersituatie die als
eerste wijziging beschreven is in paragraaf 2.2.1.

2.2
2.2.1

Schematisatie van het verzadigde grondwater in MODFLOW
Initiële grondwaterstanden
Uit analyse van de berekende grondwaterstanden met LHM 3.1.0 bleek dat met de destijds
gebruikte initiële grondwaterstanden binnen de simulatieperiode (1996-2006) in grote delen
van Limburg en de Veluwe niet overal evenwicht werd bereikt. Daarom zijn nieuwe initiële
condities afgeleid, met behulp van een langjarige modelreeks voor de verzadigde en
onverzadigde zone. Door gebruik te maken van berekeningsresultaten van een langjarige
run, is er minder (maar nog steeds wel enige) inspeeltijd nodig om nieuw evenwicht te
bereiken. Concreet is gebruik gemaakt van de berekeningsresultaten van de laatste tijdstap
van een beschikbare 35 jarige (1961-1995) run, die zijn gegenereerd met LHM versie 3.02.
De ruimtelijke verschillen in initiële grondwaterstanden zijn voor de eerste modellaag
weergegeven in Figuur 2.1. Hieruit blijkt dat bijvoorbeeld op de Veluwe de grondwaterstanden
in LHM 3.2.0 dieper zijn geschat dan in LHM 3.1.0. In Zuid-Limburg zijn de initiële
grondwaterstanden ondieper geworden.
Het effect van de nieuwe initiële grondwaterstanden is getest voor het jaar 2004, waarbij
voorafgaand aan de berekeningen drie jaren als inspeelperiode zijn gebruikt, om een
evenwichtssituatie te bereiken. Bij de analyse is gekozen voor het jaar 2004, omdat het een
gemiddeld jaar betreft met voldoende droge, natte, warme en koude dagen. Het KNMI
beschrijft het weerjaar 2004 als volgt:
De winter was zacht t.o.v. gemiddeld en natter dan normaal. In 2004 werd de lente gekenmerkt door relatief
warme dagen met veel zonuren per dag en was iets droger dan normaal. De zomer was natter en vrij warm,
maar kende wel een gemiddeld aantal zonuren. Ten slotte de herfst, welke droog was, veel zachte dagen
kende en de zon veel uren heeft geschenen. De afwijkingen ten opzichte van normaal waren niet groot en
daarom mag 2004 gezien worden als een (bijna) gemiddeld jaar (KNMI, 2004).
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Figuur 2.1: Verschil in initiële grondwaterstanden (m) tussen LHM 3.1.0 en LHM 3.2.0 (modelinvoer) voor model
laag 1 (rood betekent hier dat de nieuwe initiële grondwaterstanden dieper zijn).

Resultaten
Figuur 2.2 toont het effect van de aanpassing in de initiële grondwaterstanden ten opzichte
van de in LHM 3.1.0 gebruikte grondwaterstanden. De blauwe kleur in deze figuur geeft aan
dat in de nieuwe release ondiepere initiële grondwaterstanden worden gebruikt; de rode kleur
diepere grondwaterstanden. De verschillen in invoer zijn conform de verwachting het grootst
in de grotere (infiltratie)gebieden met diepe grondwaterstanden, zoals de Veluwe en ZuidLimburg, omdat juist in deze gebieden voldoende inspeeltijd nodig is. De diepere initiële
grondwaterstanden op de Veluwe in LHM 3.2.0 leiden conform de verwachting tot diepere
GHG’s en GLG’s (hier benaderd met respectievelijk HG3 en LG3).
In bijlage D zijn details gegeven over de waterbalans voor de run met de nieuwe initiële
condities. Deze run wordt namelijk ook als referentie gebruikt in volgende analyses op basis
van berekeningen voor de jaren 2000-2004. Opgemerkt wordt dat de nieuwe initiële condities
eigenlijk bedoeld zijn als startconditie voor de langjarige periode (1996-2006), maar voor het
toepassen in eerste verkenningen van wijzigingen, lijkt deze benadering gerechtvaardigd
omdat in de vergelijkingen steeds gebruik wordt gemaakt van dezelfde begincondities.
Een gebruiker is vrij om zelf andere initiële condities te kiezen, dan die hier vermeld staan.
Opgemerkt wordt dat dit wel met enige voorzichtigheid en nauwkeurigheid moet gebeuren.
Aanbevolen wordt in de toekomst een geautomatiseerde procedure te ontwikkelen waarmee
bij nieuwe modelversies van MODFLOW en MetaSWAP, en bij voorkeur ook bij ingrijpende
scenario’s in het grondwater, nieuwe (standaard) initiële grondwatercondities (stijghoogten en
bodemvochtcondities) af kunnen worden geleid. Deze kunnen dan worden toegepast door
applicaties die gebruik maken van het LHM, zoals het Nationaal Water Model en RWsOS
Waterbeheer.
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a. Verandering in Dynamiek

b. Verandering in HG3

c. Verandering in LG3

Figuur 2.2 Berekende verandering in dynamiek (LG3-HG3) (a), gemiddeld hoogste grondwaterstand (HG3) (b) en
gemiddeld laagste grondwaterstand (LG3) (c) als gevolg van de veranderde initiële grondwaterstand ten
opzichte van LHM 3.1.0, voor de jaren 2000-2004 (blauw: LHM 3.2.0 is natter, rood: LHM 3.2.0 is droger).

2.2.2

Actualisatie buisdrainage
De schematisatie van de buisdrainage is gewijzigd in de nieuwe versie van het LHM, en
consistent gemaakt met het nieuwe landgebruik (zie Paragraaf 2.3.1).
Het basisbestand met het voorkomen en de diepte van buisdrainage is geactualiseerd op
basis van informatie van landbouwtellingen (2012), LGN7 en aanvullende informatie ontleend
aan TOP10-NL. Hierdoor wordt een consistente dataset gebruikt voor landgebruik (zie
paragraaf 2.3.1) en buisdrainage. De nieuwe data voor buisdrainage in LHM bouwt voort op
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het onderzoek in opdracht van de provincie Overijssel, zoals door Massop en Schuiling,
(2016) gerapporteerd. De resultaten zijn samengevat in onderstaand kader.
Achtergrond Buisdrainage parameterisatie
Ongeveer 800.000 ha wordt op dit moment gedraineerd in Nederland. Deze schatting is gebaseerd op de
landbouwmeitellingen (654.000 ha) aangevuld met informatie uit andere bronnen. Naast de locatie van
de drainagesystemen zijn ook de diepte en weerstand van een drain van belang voor het correct kunnen
modelleren van hydrologische processen. Deze parameters komen voort uit meetgegevens van
waterschappen en de kennisregels uit het cultuurtechnisch vademecum, in combinatie met het
landgebruik gerelateerde drainagecriterium. Dit criterium verschilt per landsgebruiksvorm en geeft aan
wat het maximale stijgniveau is van het grondwater bij een bepaalde afvoer (Massop en Schuiling, 2016).
Gemiddeld genomen staat het criterium in Nederland op 30 cm-mv (grasland) bij een afvoer van 7
mm/dag en een maximale grondwaterstand van 50 cm-mv (akkerbouw). Het drainagecriterium wordt, in
combinatie met de drainagediepte, gebruikt voor het berekenen van de drainageweerstand volgens
Vergelijking 2.1.
Vergelijking 2.1

𝐶𝑑 =

ℎ𝑔 −ℎ𝑑
𝑞

Waarbij ℎ𝑔 is de grondwaterstand in cm-mv, ℎ𝑑 de drainagediepte in cm-mv en 𝑞 de afvoer in cm/d
(Massop en Schuiling, 2016).

Voor het LHM is het 25 m basisbestand opgeschaald naar 250 meter cellen, met behoud van
karakteristieke eigenschappen per regio en correcties op basis van logische vuistregels
(bijvoorbeeld geen drainagebuizen in natuurgebieden). Hierdoor kunnen de oorspronkelijke
waarden (bijv. orde 100 dagen weerstand) worden aangepast naar hogere waarden.
Tabel 2.1 Het totale areaal en percentage gedraineerd per provincie voor LHM 3.1.0 en LHM 3.2.0, op basis van
de landbouwmeitellingen (bron: Massop et al., 2012; Massop en Schuiling, 2016)

LHM 3.1.0
Provincie

Gedraineerd
(ha)
87228

LHM 3.2.0

Groningen

Provincie
oppervlak (ha)
239154

Gedraineerd
(%)
36.5

Friesland

352802

93842

26.6

101445

28.8

Drenthe

268015

36117

13.5

38025

14.2

Overijssel

340439

21085

6.2

24221

7.1

Gelderland

511731

25486

5.0

27573

5.4

Flevoland

146549

73520

50.2

73802

51.1

Utrecht

144295

3184

2.2

3053

2.1

Noord-Holland

285234

69207

24.3

67968

23.8

Zuid-Holland

299354

51084

17.1

51077

17.1

Zeeland

179133

75319

42.0

86185

48.1

Noord-Brabant

505179

71752

14.2

72804

14.4

Limburg

220946

12311

5.6

10212

4.6

Overig
Nederland

6

Gedraineerd
(ha)
97606

Gedraineerd
(%)
40.8

81
3492831

620135

17.8

654052

18.7
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Figuur 2.3 toont de ruimtelijke variabiliteit en verschillen in drainage diepte en drainage
weerstand zoals opgenomen in LHM 3.1.0 en LHM 3.2.0. Voor LHM 3.2.0 is (bij inzoomen)
voor beide variabelen een hoger detail niveau waarneembaar, bijvoorbeeld op de Veluwe is
in (a.) en (b.) een lijnenpatroon zichtbaar van wegen en steden. Dit wordt bevestigd in de
rapportage van Massop en Schuiling (2016) waar staat dat naast de gebruikelijke
landbouwarealen ook de drainage van stedelijk gebied is meegenomen in het totale drainage
oppervlak.
Stedelijk gebied kent een drainagecriterium van 5 mm/d bij een maximale grondwaterstand
van 70 cm-mv (dit komt overeen met een opbolling van 50 cm) wat resulteert in een
drainageweerstand van 100 dagen. Bij grasland is het drainagecriterium 30 cm-mv bij een
grondwaterstand van 80 cm (opbolling eveneens 50 cm) wat een drainageweerstand van 70
dagen oplevert (zie Vergelijking 2.1 in eerder kader). Het stedelijk gebied wordt dus
gekenmerkt door een grotere weerstand dan het agrarisch gebied. Op eenzelfde manier kan
wijziging in drainagekarakteristieken in agrarisch landgebruik worden beredeneerd,
bijvoorbeeld bij verschuivingen in agrarisch landgebruik in de Flevopolder.
Verder valt op dat de buisdrainageweerstand in het westen van Nederland veelal 100 tot 500
dagen is afgenomen in de LHM 3.2.0 schematisatie ten opzichte van LHM 3.1.0. Ook in
Flevoland zijn duidelijk verschuivingen waarneembaar.
Resultaten
De nieuwe modelinvoerbestanden voor de buisdrainage (zie bijlage B) zijn eerst afzonderlijk
getest in een MetaSWAP omgeving, en nadat dit succesvol was doorlopen, is een som met
het hele LHM uitgevoerd.
Het effect van de gewijzigde buisdrainage (voorkomen, diepte en weerstand) is weergegeven
voor het jaar 2004, voor de HG3 en LG3 (als benadering voor de GHG en GLG) en de
grondwaterdynamiek (hier benaderd als HG3 minus LG3), zie Figuur 2.4. De grootste
verschillen zijn waarneembaar in het westen van Nederland, in de provincie Flevoland en in
Noord Nederland; dit komt zoals verwacht overeen met de grootste wijzigingen in de invoer.
In Figuur 2.3 is te zien dat de buisdrainage dieper ligt dan in de LHM 3.1.0 schematisatie, wat
leidt tot grotere drainagefluxen en lagere grondwaterstanden. De gemiddeld hoogste
grondwaterstand neemt op vrijwel evenveel percelen toe als af. Het aandeel van de totale
drainageflux in de waterbalans van Nederland neemt ongeveer 0,6% toe (zie Bijlage D voor
het verschil in waterbalansen).
De meest in het oog springende veranderingen treden op in cellen waar buisdrainage nieuw
voorkomt, of juist niet meer voorkomt. Bij nadere bestudering (o.a. inzoomen) blijkt dat de
verandering in de GHG soms kan oplopen tot meer dan 0,8 meter, met een enkele uitschieter
tot 1,2 meter. Daarnaast zijn er wijzigingen waarneembaar door wijziging in de
drainageweerstand en drainagediepte; logischerwijs leiden hogere drainageweerstanden en
ondiepere draindiepten tot hogere grondwaterstanden en vice versa. Een deel van de
wijzigingen is indirect het gevolg van wijzigingen in het landgebruik (dat niet in deze
berekening is meegenomen), dat andere achterliggende drainagecriteria kent. Hieronder
volgt een voorbeeld van wijziging van drainagekarakteristieken bij ander landgebruik.
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a. Weerstand buisdrainage (dagen) LHM 3.2.0

b. Diepte buisdrainage (m) LHM 3.2.0

c. Weerstand buisdrainage (dagen) LHM 3.1.0

d. Diepte buisdrainage (m) LHM 3.1.0

e. Verschil in buisdrainage weerstand

f. Verschil in buisdrainage diepte

Figuur 2.3 Diepte (m.) en weerstand (d) buisdrainage voor LHM 3.1.0 en LHM 3.2.0 en het verschil tussen beiden
(LHM 3.2.0-LHM 3.1.0), afgeleid o.b.v. vuistregels en gebiedsinformatie (bron: Alterra Wageningen UR).
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a. Verandering in Dynamiek

b. Verandering in HG3

c. Verandering in LG3

Figuur 2.4 Berekende verandering in dynamiek (HG3-LG3) (a), gemiddeld hoogste grondwaterstand (HG3) (b) en
gemiddeld laagste grondwaterstand (LG3) (c) als gevolg van de verandering in buisdrainage ten opzichte
van LHM 3.1.0 voor het jaar 2004 (blauw: LHM 3.2.0 is natter, rood: LHM 3.2.0 is droger)

Voorbeeld:
Op een perceel wijzigt het landgebruik van agrarisch grasland naar akkerbouw. Stel dat er
drains op een diepte van 100 cm (blijven) liggen, dan is het nodig om de drainageweerstand
te verlagen, om aan de drainage eisen te voldoen (zie voorgaand kader). Dit zal leiden tot
een lagere grondwaterstand (zie onderstaande tabel).
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Q (drainageflux)
hd (drainagediepte)
max. stijging grondwaterstand tot
C (drainageweerstand)

2.2.3

LHM 3.1.0
(grasland)
0,7 cm/dag
100 cm-mv
30 cm – mv
100 dag

LHM 3.2.0
(akkerbouw)
0,7 cm/dag
100 cm-mv
50 cm – mv
71 dag

Implementatie maaiveldgreppels
In LHM versie 3.1.0 zijn geen maaiveldgreppels geïmplementeerd. Ten behoeve van
waterkwaliteitsberekeningen zijn maaiveldgreppels ingebracht in LHM 3.2.0, op basis van
actuele gegevens gerapporteerd door Massop en Schuiling (2012).
In bodems waar buisdrainage niet of beperkt werkt, worden maaiveldgreppels, soms in
combinatie met buisdrainage, toegepast. Dit betreffen bodems met geringe doorlatendheid,
bijvoorbeeld in komkleigebieden, of bodems met ondiepe grondwaterstanden, zoals in
laagveengebieden. Maaiveldgreppels zijn verlagingen van het maaiveld, die zijn aangelegd
voor de afvoer van overtollige neerslag naar de kavelsloten. Maaiveldgreppels zijn ondieper
dan 0,5 m en staan niet op de topografische kaart aangegeven. Bij de meitellingen 2012 is
gevraagd welk areaal is voorzien van maaiveldgreppels. Door Massop en Schuiling (2016)
zijn deze gegevens verwerkt en is het bedrijfspercentage maaiveldgreppels landsdekkend
beschreven. Het resultaat is weergegeven in Figuur 2.5a. Uit de figuur is af te leiden dat
maaiveldgreppels overwegend voorkomen in Friesland, de kommen in het Rivierengebied, de
veengebieden in Utrecht, Noord- en Zuid-Holland en in de kop van Overijssel.
De kaart met het percentage maaiveldgreppels is voor toepassing in het LHM vergrid naar
een resolutie van 250x250 m. De percentageklassen van de buisdrainagekaart zijn gebruikt
om aan elk perceel een weerstand en een draindiepte toe te kennen, waarbij een standaard
diepte van 20 cm – mv. is gehanteerd. De kentallen van maaiveldgreppels zijn verwerkt tot
drainage eigenschappen voor MODFLOW. De waarden zijn gecontroleerd aan de hand van
een eerdere benadering van maaivelddrains beschreven door Kroes, et al. (2001) en van
Bakel et al. (2008).
Voor toepassing in LHM is een vertaling nodig van de (maaiveldgreppel)weerstand naar een
conductiviteit. Deze is berekend op basis van het gegeven maaiveldgreppelpercentage per
cel, de greppelafstand, greppeloppervlak en de celbreedte. Voor de Hollands-Utrechtse
veenweidegebieden is gekozen voor een greppelafstand (𝐷𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 ) van 40 m en voor de
overige gebieden 15 m (Salm, van der et al., 2015). Tezamen met de celbreedte (𝐵𝑐𝑐𝑐𝑐 ) is de
greppeldichtheid (𝜌𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 ) als volgt berekend:
𝐵𝑐𝑐𝑐𝑐
𝜌𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 =
.
𝐷𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

Vervolgens is de greppeldichtheid vermenigvuldigd met het maaiveldgreppelpercentage en
het greppeloppervlak (=breedte x lengte). Hieruit volgt het totale oppervlak per cel wat bedekt
is met maaiveldgreppels. Aangenomen is dat een greppel 0.5 m breed is en de gehele lengte
van de cel beslaat (250 m in het geval het LHM).
𝐴𝑡𝑡𝑡 = 𝜌𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 ∙ 0.5 ∗ 250
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Als laatste stap om tot de conductiviteit te komen per cel, is 𝐴𝑡𝑡𝑡 gedeeld door de
greppelweerstand, welke is geschat op 1 dag. De resultaten zijn weergegeven in Figuur 2.5b.
Hieronder is ter illustratie een rekenvoorbeeld gegeven.
Rekenvoorbeeld:
In het geval van een 𝐵𝑐𝑐𝑐𝑐 = 250 𝑚 en een 𝐷𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 van 40 m, bedraagt de greppeldichtheid
6.25 greppels per cel. Een percentage van 100% betekent dus dat er gemiddeld 6.25
greppels in een cel liggen. Dit komt neer op 781.25 m2 aan celoppervlak. Op basis van een
greppelweerstand van 1 dag is de geschatte greppelconductiviteit dus 781.25 m2/d.

a. Percentage

b. Greppelconductiviteit

c. Greppeldiepte

Figuur 2.5: Geïmplementeerde maaiveldgreppels op 250 m resolutie waarbij ‘a. Percentage maaiveldgreppels per
bedrijf volgens landbouwmeitelling van 2012’ geldt als basis voor ‘b. conductiviteit (m2/dag) van
maaiveldgreppels’ en ‘c. Diepte van de maaiveldgreppels (m t.o.v. NAP), getoond met bijbehorende
legenda’s.
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Resultaten
De maaiveldgreppels resulteren in kleine veranderingen in grondwaterstanden en
grondwaterdynamiek (Figuur 2.6a), GHG (Figuur 2.6b) en GLG (Figuur 2.6c). Op celniveau
kan soms een uitschieter voorkomen. De wijzingen concentreren zich in laag Nederland op
locaties waar de maaiveldgreppels zijn geïmplementeerd. Ondanks de kleine wijzigingen in
de langjarig gemiddelde grondwaterstanden, kunnen de transportroutes in natte perioden
toch zijn gewijzigd door de maaiveldgreppels, wat effect heeft op de berekende afspoeling
(run-off) van nutriënten. Wel wordt opgemerkt dat het effect van de maaiveldgreppels kleiner
is dan van te voren verwacht. Dit wordt mogelijk veroorzaakt doordat in het model ook
ondiepere maaivelddrains zijn geïmplementeerd. Aanbevolen wordt om te onderzoeken of het
verwijderen van deze maaivelddrains leidt tot realistischere benadering van surface runoff.
a. Verandering in Dynamiek

b. Verandering in HG3

c. Verandering in LG3

Figuur 2.6 Berekende verandering in dynamiek (LG3-HG3) (a), gemiddeld hoogste grondwaterstand (HG3) (b) en
gemiddeld laagste grondwaterstand (LG3) (c) als gevolg van de inbreng van maaiveldgreppels voor het jaar
2003 (blauw: met maaiveldgreppels is natter, rood: met maaiveldgreppels is droger).
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2.2.4

Toekenning breukweerstanden
Tijdens het testen van iMOD software toegepast op LHM bleek dat de breuken niet geheel
correct zijn meegenomen in de vorige release (v3.1.0). Voor de HFB-package is een factor
opgenomen in de runfile. Indien de TOP en BOT van de watervoerende pakketten zijn
gedefinieerd dan wordt deze factor gezien als de weerstandswaarde (dit is het geval in LHM).
Indien deze niet zijn gedefinieerd wordt deze factor vermenigvuldigd met de doorlatendheid
tussen twee cellen (KH/V). Als de HFB gelijk is aan 0, is de breukfile doorlatend. In de runfile
van het LHM zijn de TOP en de BOT opgegeven als dummy nulwaarden, waardoor de
waarde bij de breuk in de vorige versie als weerstand is geïnterpreteerd, en niet als factor. Op
basis van de gegeven factoren en de KHV waarden rondom de breuk is voor de nieuwe LHMversie een weerstand geschat voor de gehele breuk; 25 dagen voor de tweede modellaag en
2500 dagen voor de diepere lagen, volgens onderstaand rekensommetje.
KHV=100 m/d; celbreedte=250 m; factor_L2=0.1; factor_L3 (en dieper)=0.001
Weerstand over de cel =

250 𝑚

= 2,5 𝑑𝑑𝑑

100 𝑚/𝑑
2,5 𝑑𝑑𝑑

Weerstand over de breuk=
Weerstand over de breuk=

0.1
2,5 𝑑𝑑𝑑
0.001

= 25 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 (voor laag 2)

= 2500 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 (voor laag 3 en dieper)

Uit analyse van de resultaten blijkt dat de wijziging in breuken in de huidige release zorgen
voor (gedeeltelijke) blokkade van het grondwater rondom de breuklocaties zoals verwacht,
wat zich uit in verschillende niveaus van grondwaterstanden aan weerszijden van de breuk.
2.2.5

Aanpassing schematisatie bij de grenzen
Bij het berekenen van maatregelen met het LHM, bijvoorbeeld in het kader van het Nationaal
Water Model, zijn indicaties naar voren gekomen dat de schematisaties van de buitenranden
(de schematisatie van het grondwater in het Duitse en Belgische deel in LHM) moeten
worden verbeterd. Bijvoorbeeld in Zuid-Limburg lijken na ingrepen de modelresultaten soms
sterk te “hangen” op de buitenranden, waardoor het effect van maatregelen niet altijd conform
de verwachting is.
De randvoorwaarden in MODFLOW zijn nader onderzocht en gebleken is dat deze nog
gebaseerd zijn op de randvoorwaarden uit de oude NAGROM schematisatie (die dateert van
vóór 2005). Daarom is onderzocht of modelrandvoorwaarden van regionale modellen (zoals
IBRAHYM), met beperkte inspanning konden worden overgezet naar NHI. Dit bleek niet
haalbaar, omdat de schematisatie in IBRAHYM sterk afwijkt, en gebruik maakt van andere
typen randvoorwaarden. Een dergelijke wijziging betreft een grotere actie die wordt
aanbevolen voor toekomstige werkzaamheden.
In het kader van beheer en onderhoud is – gegeven het huidige type randvoorwaarde, de
zogenaamde General Head Boundary – onderzocht of er opvallende uitschieters op de
modelranden konden worden gevonden, op basis van een analyse van de gebruikte heads
(in de GHB) en berekende grondwaterstanden. Na deze analyse zijn in 4 gebieden waarden
(Heads in de GHB) aangepast, die hieronder worden beschreven.
Nabij Nijmegen bleken te lage heads te zijn toegekend aan de tweede modellaag. Op basis
van analyse van grondwaterstanden en het maaiveld werd een hoogte van rond de 10 meter
(+NAP) verwacht. In een deelgebied werden echter waarden gevonden die varieerden tussen
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de 1 en de 4 m. Op basis van gemeten grondwaterstanden en maaiveldhoogte zijn er nieuwe
waarden toegekend aan dit gebied (variërend van 8,5 tot 12,5 m).
Daarnaast zijn er nog drie grensgebieden uitgelicht die juist veel te hoge waarden bevatten
Het eerste gebied is gelegen nabij Uelsen (Duitsland), het tweede gebied ligt vlakbij
Enschede en het derde gebied is ten noorden van Bocholt gelegen nabij de Nederlandse
grens. Tabel 2.2 geeft een schets van de GHB-waarden zoals die zijn aangepast voor de
nieuwe release.
Tabel 2.2 Overzicht van 4 gebieden nabij de grens met GHB waarden die waren toegekend in LHM 3.1.0 en de
waarde die werd verwacht op basis van de grondwaterstanden en de hoogte van het maaiveld +m NAP, als
basis voor aanpassingen in LHM 3.2.0.

Gebied
Nijmegen
Uelsen
Enschede
Bocholt

Toegekende waarde
~ 2.5 m
~70 m
~80 m
~65 m

Verwachte waarde
~10 m
~30 m
~45 m
~35 m

Voor het gebied bij Enschede en Bocholt is gekozen om voor de GHB-waarden de initiële
grondwaterstand over te nemen en hier 1 meter bij op te tellen om zo tot een meer
realistische waarde te komen. De verhoging met 1 meter is gerealiseerd om te zorgen dat de
GHB-“stage” niet gelijk is aan de initiële stijghoogte. Voor het gebied bij Uelsen was een iets
andere aanpak nodig. Hiervoor is ook de initiële grondwaterstand als basis genomen, maar in
plaats van er 1 meter bij op te tellen is deze gedeeld door 2 om GHB-“stage” waarden in
dezelfde orde van grootte te krijgen als de omliggende gebieden en de gemeten waarden.
a. Verandering in GHG

b. Verandering in GLG

Figuur 2.7 Gecombineerd effect van database stapgrootte en aangepaste grensschematisatie op het basis LHM
3.2.0, GHG en GLG zijn berekend over de periode 1998-2006. Rood-omcirkeld zijn de gebieden waar de
effecten van de aanpassing van de buitenranden van het model waarneembaar zijn.

Het effect van de aangepaste grensschematisatie is gevisualiseerd in Figuur 2.7. In de
berekening bleek echter ook een wijziging van de MetaSWAP database te zijn meegenomen
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(zie volgende paragraaf), waardoor geen zuiver effect van de wijziging van de
randvoorwaarden waarneembaar is in de berekening Het directe effect van de grenzen is
echter wel duidelijk toewijsbaar nabij de aanpassingen, aangegeven als rood-omcirkelde
gebieden in Figuur 2.7.
2.3
2.3.1

Schematisatie van de bodem, atmosfeer en vegetatie in MetaSWAP
Wijziging landgebruik
Algemene werkwijze
Voor het LHM is een landgebruikskaart afgeleid van het Landelijk Grondgebruiksbestand
Nederland (LGN7, Hazeu et al, 2014). LGN7 is een landsdekkend bestand, dat het
landgebruik in Nederland weergeeft voor 39 klassen, met een gridgrootte van 25 bij 25 meter.
Sinds 1986 wordt LGN met een frequentie van eens per 3-5 jaar gemaakt. Voor het LHM is
het LGN7 opgeschaald naar een gridgrootte van 250 bij 250 meter. Het aantal
landgebruiksvormen is daarbij teruggebracht van 39 naar 20. Aan deze 20
landgebruiksvormen zijn t.o.v. LHM 3.1.0 3 extra landgebruiksvormen toegevoegd, op basis
van kaarten met de ligging van sportvelden en golfvelden (Massop en Schuiling, 2016) en de
natuurkaart van het RIVM, om onderscheid te maken tussen donker en licht naaldbos. Verder
is ten behoeve van de waterkwaliteit onderscheid gemaakt in mais met en zonder verplichte
bodembedekker.
Overwogen is om het landgebruik nog verder te specificeren voor zowel de berekeningen van
landbouwschade m.b.v. AGRICOM (en in de toekomst de waterwijzer landbouw) als voor
waterkwaliteitsberekeningen. Hiervoor zijn naast het hydrologisch onderscheid ook andere
aspecten van belang, zoals het onderscheid in economische waarde. De economische
waarde van de nieuwe categorieën landgebruik kan in de praktijk sterk uiteenlopen, maar
aangezien dit onderscheid in beperkte mate kan worden gemaakt op basis van LGN of
andere geografische bestanden is besloten om dergelijk regionaal onderscheid grotendeels
als nabewerking toe te passen binnen AGRICOM en niet door te voeren binnen LHM. De
differentiatie die wel specifiek voor AGRICOM is doorgevoerd op basis van LGN, is het
onderscheid in boomgaard, boomteelt en fruitkwekerijen. Voor waterkwaliteitstoepassingen
kan in het project NHI-Waterkwaliteit worden gedifferentieerd afhankelijk van bijvoorbeeld
regionale verschillen in gewassen, uitspoelingsgevoeligheid van gronden of andere specifieke
kenmerken.
Voor de verdringingsreeks is een separaat bestand met kwetsbare natuur (categorie 1.3)
beschikbaar, dat als nabewerking op LHM-berekeningen wordt toegepast. Verder zijn binnen
het LHM ten behoeve van de verdringingsreeks (voornamelijk voor het IJsselmeergebied) de
sportvelden (incl. golfbanen) apart geïdentificeerd.
Tot slot zijn ten opzichte van LHM 3.1.0 de natuurklassen nader gedifferentieerd, om in
toekomstige, hydrologische modellering beter onderscheid in de hydrologische
eigenschappen te kunnen maken. Naast bestaand onderscheid in loofbos, licht en donker
naaldbos wordt in de nieuwe versie van LHM voor de overige natuur onderscheid gemaakt in
moerasvegetatie, duinvegetatie, kale grond, natuurlijk grasland en heidevegetatie.
In Tabel 2.3 zijn de nieuwe landgebruiksklassen voor het LHM weergegeven. De nieuwe
indeling maakt het mogelijk dat de eigenschappen van gidsgewassen in de toekomst nader
worden gedifferentieerd. Ondanks verfijningen in landgebruikstypen, wordt opgemerkt dat de
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hydrologische karakteristieke eigenschappen gebaseerd zijn op dezelfde gidsgewassen als in
LHM versie 2.0 (NHI, 2008) (zie Bijlage C).
Hieronder is uitgewerkt hoe de nieuwe schematisatie is afgeleid voor de nieuwe versie van
LHM.
Werkwijze aanmaken invoer LHM
Allereerst zijn in het LGN7 bestand twee additionele landgebruiksvormen toegevoegd:
• Donker naaldbos
• Sport- en golfvelden
Vervolgens is een opschalingsprocedure gevolgd. Hierbij is gebruik gemaakt van het Fortran
programma (nhi_landgebruik_lmh v0.2), dat is aangepast om overweg te kunnen met de
uitbreiding van het landgebruik. In het programma worden de volgende twee stappen
doorlopen:
Stap 1
Eerst worden de volgende bewerkingen uitgevoerd op het fijne LGN7-grid (25x25 meter). De
landgebruiksvormen uit het LGN7 worden beperkt tot de 23 die in Tabel 2.3 zijn
weergegeven. Voor deze vertaling van LGN naar NHI landgebruik wordt gebruik gemaakt van
een look-up-tabel, die is weergegeven in bijlage C.
Stap 2
Vervolgens wordt het LGN7-grid (25x25 meter) opgeschaald naar een NHI-landgebruiksgrid
van 250x250 meter, rekening houdend met de randvoorwaarde dat binnen een gemeente de
verdeling in landgebruik voor het opgeschaalde grid gelijk moet zijn aan het oorspronkelijke
fijne grid.
Enkele landgebruiksvormen worden verondersteld deels verhard te zijn. In Tabel 2.4 is
weergegeven om welke LGN-codes het gaat en geeft het geschatte verhardingspercentage
weer. De oppervlakte verhard gebied per cel is nodig om te berekenen welk deel van de
neerslag op een cel via oppervlakkige afstroming direct in het MOZART-oppervlaktewater
terecht komt. Het percentage effectief verhard gebied - vastgelegd in het bestand
“verhard_m2.asc” - bedraagt gemiddeld voor Nederland 5,9% in de nieuwe schematisatie; in
LHM 3.1.0 was dit 5.4%.
In het fortranprogramma is een optie aanwezig om op basis van additionele informatie
onderscheid te maken in typen landbouwkundig gras, mais en aardappelen; deze optie is niet
toegepast, aangezien er niet voor gekozen is deze klassen nader te differentiëren binnen
LHM.
In Tabel 2.5 zijn de fracties van de LHM-landgebruikstypes weergegeven voor zowel het 25
m grid als het opgeschaalde 250 m grid. Uit de tabel blijkt dat er geen verschil is in fracties
landgebruik tussen beide grids. Tevens laat deze tabel de koppeling zien tussen het
landgebruikstype als beschreven in het LHM 3.2.0 en het gerelateerde gidsgewas. Een
gidsgewas bestaat uit een verzameling landgebruikstypen die met dezelfde
verdampingskenmerken beschreven kunnen worden (NHI, 2008). Het gidsgewas gras
beschrijft in het geval van het LHM 3.2.0, bijvoorbeeld de verdampingskenmerken van
“agrarisch gras”, “natuurlijk grasland”, “stedelijk grasland”, “sportvelden” en “onbemest
agrarisch gras”. De veranderingen in landgebruik zijn ruimtelijk weergegeven in Figuur 2.8.
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Tabel 2.3 Landgebruikstypen in het LHM 3.2.0 en in het LHM 3.1.0

NHI-code
(LHM 3.1.0)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

NHI-beschrijving
Gras
Maïs
Aardappelen
(suiker)bieten
Granen
overige landbouw
Boomteelt
Glastuinbouw
Boomgaard
Bollen
Loofbos
licht naaldbos
natte natuur
droge natuur
kale grond
zoet water
zout water
Stedelijk
donker naaldbos
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NHI-code
(LHM 3.2.0)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

NHI-beschrijving
agrarisch gras
maïs zonder groenbedekker
aardappelen
(suiker)bieten
granen
overige landbouw
boomteelt
glastuinbouw
boomgaard
bollen
loofbos
licht naaldbos
moerasvegetatie
duinvegetatie
kale grond
water
natuurlijk grasland
stedelijk grasland
donker naaldbos
heidevegetatie
fruitkwekerijen
sportvelden
mais met groenbedekker
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Tabel 2.4

Vertaling van LGN7-code naar verhard oppervlak. Deze waarden zijn toegekend aan gridcellen van 25

meter, en vervolgens opgeschaald naar 250 gridcellen in LHM.

LGN7

Beschrijving LGN7

Percentage verhard

18

Bebouwing in primair bebouwd gebied

60

19

Bebouwing in secundair bebouwd gebied

40

20

Bos in primair bebouwd gebied

20

22

Bos in secundair bebouwd gebied

10

23

Gras in primair bebouwd gebied

20

24

Kale grond in bebouwd gebied

20

25

Hoofdwegen en spoorwegen

80

26

Bebouwing in buitengebied

40

28

Gras in secundair bebouwd gebied

10

a. LHM 3.2.0

b. LHM 3.1.0

Figuur 2.8: Ruimtelijk overzicht van de landgebruiksklassen voor LHM model schematisatie 3.2.0 (a) versus LHM
3.1.0 (b).

In Figuur 2.8 zijn kleine verschillen en verschuivingen in landgebruik waarneembaar. Duidelijk
te zien is dat droge natuur is gedifferentieerd naar duinvegetatie en heidevegetatie. Zie
bijvoorbeeld de verandering van groene kleuren naar paarse kleuren op het midden van de
Veluwe. Rondom het Lauwersmeer is verandering waarneembaar van duinvegetatie en
loofbos naar moerasvegetatie met loofbos en natuurlijk gras.
In Tabel 2.5 zijn de fracties per landgebruik weergegeven. Opvallende verschuivingen daarin
zijn:
• De opsplitsing van boomgaard naar boomgaard en fruitkwekerijen;
• De opsplitsing van droge natuur, naar heide en duinvegetatie;
• De opsplitsing van mais in mais met en zonder groenbedekker.
In Bijlage C is achtergrondinformatie opgenomen over het landgebruik en hoe dit wordt
toegepast in de gewasmodellering in LHM.
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Tabel 2.5: Landgebruikstypen in het LHM 3.2.0 en LHM 3.1.0 in fracties (ten opzichte van het totale areaal) voor
zowel het oorspronkelijke 25 meter grid als het opgeschaalde 250 meter grid, tevens is aan het
landgebruikstype gerelateerde gidsgewas opgenomen.

LHM 3.2.0

LHM 3.1.0
Fractie
25 m
grid

Fractie
250m
grid

Gras

0.327

0.327

Gras

maïs zonder
groenbedekker

mais

0.027

0.027

mais

3

aardappelen

aardappelen

0.046

0.046

Aardappelen

4

(suiker)bieten

aardappelen

0.022

0.022

(suiker)bieten

5

Granen

aardappelen

0.057

0.057

Granen

0.060

6

overige
landbouw

aardappelen

0.033

0.033

overige
landbouw

0.047

7

boomteelt

boomteelt

0.007

0.007

Boomteelt

0.006

8

glastuinbouw

glastuinbouw

0.004

0.004

Glastuinbouw

9

boomgaard

loofbos

0.001

0.001

Boomgaard

10

Bollen

aardappelen

0.008

0.008

Bollen

0.007

11

Loofbos

loofbos

0.066

0.066

Loofbos

0.052

12

licht naaldbos

naaldbos

0.038

0.038

licht naaldbos

0.045

13

moerasvegetatie

natte natuur

0.014

0.014

natte natuur

14

duinvegetatie

droge natuur

0.007

0.007

droge natuur

15

kale grond

kale grond

0.004

0.004

kale grond

water

water

0.048

0.048

zoet water

0.031

Gras

0.034

0.034

zout water

0.001

Gras

0.171

0.171

Stedelijk

0.182

donker
naaldbos

0.004

0.004

donker naaldbos

0.006

NHIcode

NHIbeschrijving

Gidsgewas

1

agrarisch gras

2

16
17
18
19

natuurlijk
grasland
stedelijk
grasland
donker
naaldbos

NHIBeschrijving

Fractie
250m
grid
0.355

0.071

20

heidevegetatie

droge natuur

0.013

0.013

21

fruitkwekerijen

aardappelen

0.007

0.007

22

sportvelden

Gras

0.01

0.01

23

mais met
groenbedekker

mais

0.051

0.051

0.051
0.030

0.004
0.008

0.010
0.031
0.002

In de nieuwe release is het landgebruik van de bestaande SVAT’s geactualiseerd. SVAT’s
zijn actieve bodemcellen in het MetaSWAP model (onverzadigde zone) die interacteren met
het grondwater (verzadigde zone). De ligging van de SVAT’s en het aantal SVAT’s is niet
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gewijzigd, omdat dit een meer ingrijpende wijziging is, die ook effect heeft op de
modelkoppelingen. Aanbevolen wordt om dit te realiseren in 2017-2018, als de koppeling
wordt herzien ten behoeve van de vervanging van de deelmodellen voor het
oppervlaktewater. Toch komt het voor dat op basis van de huidige landgebruikskaart de
voorkeur wordt gegeven aan het introduceren van extra SVAT’s. Bijvoorbeeld op locaties die
voorheen gezien werden als watercellen of inactieve cellen aan de randen van het model. In
Figuur 2.9 is weergeven waar volgens de huidige inzichten wordt aanbevolen om in de
toekomst SVAT’s toe te kunnen voegen. Het gaat om ongeveer 2000 SVAT’s; de meesten
ervan liggen aan de rand van het model, of in buitendijkse gebieden.

Figuur 2.9: Kaart met locaties (in rood), waar in de volgende major release van LHM mogelijk SVAT’s kunnen
worden toegevoegd.

Resultaten
De invoerbestanden zijn eerst getest in een stand alone toepassing van MetaSWAP en toen
dit succesvol is gebleken, zijn testen uitgevoerd met het volledige LHM.
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a. Verandering in Dynamiek

b. Verandering in HG3

c. Verandering in LG3

Figuur 2.10 Berekende verandering in dynamiek (LG3-HG3) (a), gemiddeld hoogste grondwaterstand (HG3) (b) en
gemiddeld laagste grondwaterstand (LG3) (c) als gevolg van de verandering in landgebruik ten opzichte van
LHM 3.1.0 voor het jaar 2004 (blauw: LHM 3.2.0 is natter, rood: LHM 3.2.0 is droger)

Het effect van de aanpassingen in landgebruik, en de bijbehorende wortelzonedikte, zijn op
regionale schaal beperkt en voornamelijk terug te vinden in de noordelijke en westelijke
provincies. Dit is in lijn met de eerder beschreven verschillen. Voor het zuidelijkste puntje van
Limburg is wel een duidelijk effect waarneembaar. Verschillen in Zuid-Limburg zijn mogelijk
het gevolg van een verschuiving in het type gewas. Bij een analyse van de
landgebruikskaarten blijkt een deel van de percelen met granen vervangen te zijn door
percelen met mais. Dat er meer percelen met mais bij zijn gekomen ten opzichte van LHM
3.1.0 is ook af te leiden uit Tabel 2.5 (7.8% in LHM 3.2.0 versus 5.9% in LHM 3.1.0). Het
eerder genoemde verschil in landgebruik bij het Lauwersmeer is ook direct terug te vinden in
de gemiddelde grondwaterstanden. LHM 3.2.0 is natter op deze locatie, wat gezien de
nattere vegetatie (moeras en gras als vervanging voor duinvegetatie) een logisch effect is.
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2.3.2

Correctie invoerfile landgebruik SVAT koppelingstabel
Na de LHM 3.02 oplevering is het luse_svat.inp bestand aangepast. Dit aangepaste bestand
had meegenomen moeten worden in de LHM 3.1.0 oplevering, maar dit is niet gebeurd. De
effecten waren echter beperkt. In de aangepaste file waren alle ‘natte’ Feddes-parameters
voor alle gewassen op 99.00 gezet in plaats van op 0.0, om de transpiratie bij inundatie niet
te reduceren. Deze wijziging voorkomt dat de transpiratie nul wordt indien de
grondwaterstand tegen het maaiveld aan komt te liggen. Als gevolg hiervan neemt de totale
jaarlijkse verdamping iets toe, in een beperkt aantal gebieden waar de grondwaterstand zich
bevindt rond het maaiveld.
In de aangepaste file zijn ook de Feddes-functie parameters voor glastuinbouw aangepast.
Voorheen hadden deze parameters de waarden -0.29, -0.29 en -0.30 voor p3h, p3l en p4
respectievelijk. Nu zijn deze parameters -0.22, -0.22 en -0.23. Deze parameters zijn een maat
voor de zuurstofstress in de plant onder een gegeven bodemwaterdrukhoogte. Dit betekent
dat het verwelkingspunt (p4) eerder bereikt wordt bij gebruik van de nieuwe parameters dan
in het geval van de oude parameters. De plant is nu gevoeliger voor vochtstress.

2.3.3

Aanpassing wortelzonedikte
De afgelopen jaren is bij het analyseren van de berekende verdamping de vraag gesteld of
de gehanteerde wortelzonedikte niet te klein zou zijn. Een ondiepe wortelzone resulteert
namelijk eerder in verdampingsreductie en creëert een grotere waterbehoefte. Daarom zijn
de bestaande kennis en data voor Nederland beschouwd, alsmede enkele internationale
bronnen (zoals de Droogtestudie Beneluxgebied). De gehanteerde diktes zijn voorgelegd aan
experts bij Wageningen Environmental Research. Geconstateerd is dat er geen datasets of
literatuurwaarden zijn op basis waarvan we de gebruikte wortelzonediktes, onderscheiden
naar bodem- en gewastype, in NHI zouden kunnen verbeteren. Wel is geconstateerd dat door
bodemverdichting de worteldikte voor sommige bodems zou kunnen zijn afgenomen.
Uiteindelijk is besloten alleen de volgende kleine correcties door te voeren (zie tabel 2.6):
• Voor bouwland is de minimale dikte van de wortelzone verdiept naar de gemiddelde
ploegdiepte van 30 cm.
• Boomgaarden hebben een minimale wortelzonedikte gekregen van 40 cm.
• De wortelzonediktes voor glastuinbouw zijn gewijzigd van 0,30 m naar 0,05 m. Dit is
niet de werkelijke dikte, maar de dikte zorgt er voor dat in de bodem (nieuwe eenheid
77) een meer realistische watervraag wordt gesimuleerd richting het gehanteerde
oppervlaktewaterreservoir voor de glastuinbouw (100 mm).
Tabel 2.6: Gehanteerde wortelzonediktes in LHM 3.2.0 (na aanpassingen) en LHM 3.1.0.

Gidsgewas
Gras
Mais
Aardappelen
Suikerbieten
Granen
Groenten
Boomgaard
Bollen
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LHM 3.1.0
Range wortelzone (cm)

LHM 3.2.0
Range wortelzone

15-45
15-85
15-45
15-90
15-90
15-45
15-100
15-45

20-45
30-85
30-45
30-90
30-90
30-45
40-100
20-45
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De aanpassingen zijn doorgerekend. Gemiddeld voor Nederland heeft deze aanpassing
nauwelijks effect (in de orde van duizendsten mm in stijghoogte en in verdamping). Lokaal
wordt voor cellen met gecorrigeerde wortelzonediktes in droge perioden (op meer
gedetailleerde tijdschalen) wel een kleine verandering berekend. Dit is beperkt zichtbaar in
landelijke kaartbeelden en daarom niet weergegeven.
2.3.4

Wijziging beregening
De beregening in LHM 3.2.0 is aangepast ten behoeve van het nieuwe landgebruik. Hier is
geen sprake van actualisatie van achterliggende basisgegevens; deze zijn nog steeds
gebaseerd op dezelfde statistieken van het LEI en de landbouwtellingen van 2010. Dezelfde
basiskaart voor beregening is gebruikt (Massop et al., 2012), maar de opschalingsprocedure
is opnieuw toegepast voor het genereren van 250 meter bestanden, waarbij het totale
beregeningsareaal gewaarborgd blijft en de beregeningslocaties worden toegewezen aan het
nieuwe landgebruik.
De toekenning van beregening aan bedrijven zonder beregening of waarbij het gehele
bedrijfsoppervlak wordt beregend is eenvoudig. Daarnaast zijn er bedrijven waarvan slechts
een deel van het bedrijfsoppervlak wordt beregend. Voor de toekenning van beregening aan
percelen is gebruik gemaakt van karteerbare eigenschappen, nl. de beschikbare
vochtvoorraad in de wortelzone en capillaire nalevering uit de ondergrond. Via weging op
basis van karteerbare kenmerken is vervolgens beregening toegekend aan bedrijfspercelen
(Massop et al., 2012).
Glastuinbouw, boomteelt, fruitteelt en bloembollen worden altijd beregend, ook als dat in
eerste instantie niet uit de beregeningsprocedure komt.
De plots met de kleinste slootdichtheid (primair plus secundair) worden in de procedure
beregend uit grondwater. De overige plots worden beregend uit oppervlaktewater.
De ruimtelijke verdeling van beregening uit grondwater en oppervlaktewater is weergeven in
Figuur 2.11. In de figuur zijn de beregende plots uit grond- en oppervlaktewater
weergegeven. In de nieuwe schematisering is het beregend areaal toegenomen van circa
367.000 ha naar circa 382.000 ha, waarvan circa 50% uit grondwater en 50% uit
oppervlaktewateren. Totaal wordt ongeveer 20 % van het landbouwareaal beregend.
Volgens de LEI statistieken wordt 55% van het beregende areaal beregend uit grondwater en
45% uit oppervlaktewater. Dit verschil kan worden verklaard door de additionele toekenning
van circa 50000 ha beregend areaal. In de toekenningsprocedure wordt dit additionele areaal
namelijk beregend uit oppervlaktewater. Overigens is aangenomen dat, als er sprake is van
beregening uit zowel grond-als oppervlaktewater (volgens de LEI statistieken), de verdeling
50-50 is.
De grootste verandering in herkomst van beregeningswater ten opzichte van LHM 3.1.0
treedt op in de Flevopolder. Het percentage beregend areaal vanuit grondwater (rood) is
significant lager in LHM 3.2.0 dan in LHM 3.1.0. De voornaamste oorzaak hiervan is dat het
landgebruik voorheen gelabeld was als “overige landbouw”, maar nu gelabeld is aan een
specifiek landbouwtype, bijvoorbeeld mais of graan. Hierdoor wordt vervolgens in de
toekenning andere beregeningscriteria toegepast.
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a.

b.

Figuur 2.11 Potentiele beregeningslocaties vanuit grondwater (rood), vanuit oppervlakte water (blauw) en zonder
beregening (wit=0) voor 1 juni 2012 geïnterpoleerd op een 250 m resolutie grid, met a. beregeningslocaties
als gebruikt in LHM 3.1.0 en b. beregeningslocaties als gebruikt in LHM 3.2.0.

In aanvulling op Figuur 2.11 toont Tabel 2.7 per landgebruikscode de beregende arealen
zoals gebruikt in LHM 3.2.0 ten opzichte van LHM 3.1.0. De beschrijving van de
landgebruikscode is gegeven in Tabel 2.3 en Tabel 2.5.
Tabel 2.7: Totaal beregende areaal in hectare, weergegeven per landgebruikstype dat wordt beregend.

Landgebruik
(NHI-code)
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LHM 3.2.0

LHM 3.1.0

1

168183

168585

2

2250

17333

3

41662

53686

4

3997

3985

5

0

0

6

49165

48316

7

22137

18125

8

11796

13719

9

1830

22531

10

22142

20824

11

0

0

12

0

0

13

0

0

14

0

0

15

0

0

16

0

0

17

0

0

18

0

0
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19

0

0

20

0

0

21

22022

0

22

21715

0

23

15445

0

Totaal:

382344

367105

In tabel 2.8 zijn de gehanteerde beregeningskenmerken weergegeven. Per gewas is (voor
Nederlandse klimatologische omstandigheden) een beregeningsseizoen vastgesteld. Deze
tabel is in de loop der jaren geactualiseerd, en gewijzigd t.o.v. de eerdere rapportage uit 2008
(zie www.nhi.nu). Er is onder meer feedback van regionale beheerders in verwerkt,
bijvoorbeeld dat er na 1 augustus geen beregening van bollen meer plaats vindt. De
beregeningscriteria en de grootte van de beregeningsgift zoals gebruikt in de nieuwe LHM
release zijn eveneens samengevat in de tabel.
Tabel 2.8

Beregeningseizoen en beregeningscriteria: pf-waarde wortelzone (=drempelwaarde), beregeningsgift in

mm en de rotatieperiode in dagen per gewas

Landgebruik
(NHI-code)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Start
seizoen

Einde
Seizoen

pFn

Gift
(mm)

30-apr
29-jun
30-mei
30-apr
nvt
30-apr
30-apr
1-jan
30-apr
31-mrt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt

18-aug
18-aug
28-aug
17-sep
Nvt
17-sep
17-sep
31-dec
17-sep
29-jul
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt

2.8
2.7
2.5
2.6
nvt
2.7
2.7
0.0
2.7
2.7
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt

30-apr
30-apr
30-apr

17-sep
18-aug
18-aug

2.7
2.7
2.8
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25
25
25
25
nvt
25
25
10
25
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
25
25

Rotatieperiode
(dagen)

10
7
7
7
Nvt
7
7
1
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
10
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Resultaten
De aangepaste invoerbestanden zijn eerst getest in een MetaSWAP stand-alone omgeving,
en toen dit succesvol was gerealiseerd zijn testberekeningen uitgevoerd met het hele LHM.
Zoals verwacht treden er voornamelijk kleine verschillen op, met name in de provincie
Flevoland (zie Figuur 2.12). Deze provincie telt na de aanpassingen minder locaties waarbij
vanuit het grondwater geïrrigeerd wordt of waar überhaupt geïrrigeerd wordt. Dit levert op
deze percelen een kleine verdroging op. De waterbalans bevestigt de geringe effecten van de
aangepaste beregening op de grondwaterstanden, doordat het beschikbare water in
MODFLOW in LHM 3.2.0 wat kleiner is dan LHM 3.1.0 (zie Bijlage D voor de details in de
waterbalans).
a. Verandering in Dynamiek

b. Verandering in HG3

c. Verandering in LG3

Figuur 2.12 Berekende verandering in dynamiek (LG3-HG3) (a), gemiddeld hoogste grondwaterstand (HG3) (b) en
gemiddeld laagste grondwaterstand (LG3) (c) als gevolg van een aangepaste beregeningsdistributie
gerelateerd aan een verandering in landgebruik ten opzichte van LHM 3.1.0 voor het jaar 2004 (blauw: LHM
3.2.0 is natter, rood: LHM 3.2.0 is droger).
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2.3.5

Uitbreiding van de bodemeenheden
De bodemeenheden in MetaSWAP zijn uitgebreid van 72 eenheden naar 370 eenheden. De
basis voor deze verfijnde schematisatie bestaat uit 315 eenheden die zijn gekoppeld aan de
bodemkaart 1:50:000. Deze indeling is in 1999 beschreven door de Vries, in het rapport
“Karakterisering van Nederlandse gronden naar fysisch-chemische kenmerken”. In het
rapport is in tabel 1 beschreven dat deze 315 eenheden verder kunnen worden verfijnd, naar
regio’s en landgebruik. Voor het NHI resulteert dit in een indeling in 370 eenheden. Door
gebruik te maken van de verfijnde indeling, wordt consistentie bereikt in de bodemfysica in
NHI en de bodemchemie in de berekeningen van de waterkwaliteit. Meer
achtergrondinformatie over schematisatie van de bodem is gegeven door van der Bolt et al
(2016).
Delen voor Nederland bevatten geen bodeminformatie; voor stedelijk gebied en delen van
natuurgebieden is geen bodem gekarteerd. In LHM 3.1.0 was daarvoor de kaart opgevuld
met code 20 (zandgrond). Voor LHM 3.2.0 zijn de waarden nu opgevuld op basis van de
omliggende eenheden waarbij gebruik is gemaakt van de grondsoortenkaart voor de
mestwetgeving, die wel dekkend is voor Nederland en bovendien zorgt voor consistentie met
het waterkwaliteitsdossier. Deze grondsoortenkaart kent 4 bodemsoorten: klei, veen, zand en
leem. Per bodemsoort is de meest dominantie bodem bepaald. Deze bodem is vervolgens
toegekend aan de plekken waar de bodemkaart niet is ingevuld. Methodisch gezien is dit een
verbetering, maar de berekening van verdamping en grondwaterstanden kan lokaal wel sterk
afwijken van eerdere versies van LHM.
De nieuwe bodeminformatie is verwerkt in de database uns_svat.bda voor MetaSWAP, in
een nieuw database formaat, een zogenaamde gedistribueerde database. In de database is
een aparte set met bestanden beschikbaar per bodemfysische eenheid. Om dit te realiseren
is de voorbewerkingssoftware aangepast. De opbouw en het testen van de database is
stapsgewijs doorlopen. Hierbij kunnen de ontwikkeling van de schematisatie en van de
software niet geheel los van elkaar worden gezien; daarom zijn hieronder in de beschreven
testen ook wijzigingen in de software meegenomen.
Bij het ontwikkelen en testen zijn 3 databases onderscheiden:
- De bestaande parameters in de database die in LHM 3.1.0 is toegepast
(LHM2015_v02a database), maar nu afgeleid met de nieuwe geautomatiseerde
procedure.
- De vernieuwde bodemfysische parameters van het ‘Waterwijzer’ project,
LHM2016_v01a.
- De vernieuwde bodemfysische parameters van het ‘Waterwijzer’ project,
LHM2016_v02a met uitbreiding van 72 naar 370 bodemeenheden.
Om het geheugengebruik te limiteren is in MetaSWAP en de voorbewerking een optie
toegevoegd waarmee het aantal ‘table points’, gebruikt in de metafuncties, kan worden
aangepast. Daarmee kan de drukhoogtetabel worden gereduceerd. In principe kan ook de
grondwaterstandtabel worden gereduceerd, maar dit is niet doorgevoerd in de landsdekkende
schematisatie, omdat wordt verwacht dat dit tot nauwkeurigheidsverlies leidt in een aantal
profielen met dunne storende lagen.
In testberekeningen is onderzocht in welke mate het aantal table points voor de drukhoogte
kan worden gereduceerd. Daarbij zijn testberekeningen doorgevoerd voor een reductie met
een factor van 3 (van 42 naar 14 punten voor de negatieve drukhoogten) en een factor van 2
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(van 42 naar 21 punten). Voor de drukhoogtetabel is dit uitgevoerd en getest voor de
LHM2016_v01a database.
Voor bovengenoemde wijzigingen zijn testberekeningen uitgevoerd voor het jaar 2003 (zie
Tabel 2.9 voor het testoverzicht). Dit droge jaar is gebruikt omdat meer extremere waarden in
de onverzadigde zone (bijv. verdampingswaarden) worden gebruikt, waardoor veranderingen
ten gevolge van de aangepaste database het beste zichtbaar zijn. Als uitgangspunt voor de
testen is niet gebruik gemaakt van de LHM 3.1.0 release, maar van de ontwikkelversie voor
LHM 3.2.0, waarin de eerder beschreven wijzigingen in landgebruik, beregening en drainage
zijn doorgevoerd (zie testnr 1), maar de bodemdatabase van LHM 3.1.0 is gebruikt.
Opgemerkt wordt dat de resultaten voor de geautomatiseerde gedistribueerde database
(LHM2015_v02a) kunnen verschillen van de eerdere database LHM2015_v02, als gevolg van
de herkalibratie van de dikte van de capillaire zone, d2. De gebruikte d2 waarden in
LHM2015_v02a zijn gekopieerd vanuit de 2012 update, zonder deze aan te passen aan de
nieuwe parameterset en veranderingen.
Tabel 2.9

Overzicht gedraaide testen ten behoeve van uitbreiding van de database met bodemeenheden. Daarbij

is aangegeven met welke test de resultaten van de actuele verdamping vergeleken zijn. De toevoeging _a in
de naam van de database geeft aan dat de nieuwe geautomatiseerde procedure is gebruikt voor de
aanmaak van een gedistribueerde database. “p-tabel”= drukhoogtetabel

Test
1
2
3
4a
4b
5

Beschrijving

Vergeleken
met…
Nieuwe MetaSWAP configuratie, als ‘backward compatibility’ test LHM 3.2.0
met LHM2015_v02 database.
(ontwikkelversie)
Nieuwe MetaSWAP configuratie + LHM2015_v02a database
Test 1
Nieuwe MetaSWAP configuratie + LHM2016_v01a database
Test 2
Zelfde als test 3, met een reductiefactor van 2 voor punten p- Test 3
tabel
Zelfde als test 3, met een reductiefactor van 3 voor punten p- Test 3
tabel
Nieuwe MetaSWAP configuratie + LHM2016_v02a database, Test 3
met een reductiefactor van 2 voor punten p-tabel

Resultaten
In Figuur 2.13 zijn de ruimtelijke verschillen in actuele verdamping weergegeven voor test 2
t/m 5. Conform de verwachtingen levert test 1 geen verschil in actuele verdampingswaarden
en stijghoogtes. Deze test zal dan ook niet verder besproken worden.
De vernieuwing van de bodemfysische parameters van Waterwijzer omvat hoofdzakelijk
kleine aanpassingen. De enige uitzondering hierop zijn de leemhoudende gronden
(bouwsteen O14). Deze bouwsteen komt voor in de volgende bodemfysische eenheden: 30,
34, 69, 70 en 71, en zijn voornamelijk te vinden in de provincie Limburg. Locaties met deze
bodem geven grote afwijkingen in de actuele gewasverdamping ten opzichte van de eerder
gebruikte database. Dit is volgens verwachting op basis van de nieuwe bouwstenen in de
Waterwijzer.
Testen 4a en testen 4b zijn bedoeld om na te gaan in hoeverre het beperken van het gebruik
van het virtuele geheugen niet ten koste gaat van de inhoudelijke kwaliteit van de berekening.
Hieruit blijkt dat een reductie met een factor 2 een afwijking van gemiddeld 10 mm oplevert.
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Dit valt binnen de ruis van het model. Test 4b levert echter afwijkingen op tot 25 mm (het
dubbele van test 4a), wat wel als een significante afwijking wordt gezien. Op basis hiervan is
besloten om de reductie met een factor 2 uit test 4a op te nemen in de nieuwe release, zodat
het toegenomen geheugengebruik door uitbreiding van de bodemfysische eenheden
gedeeltelijk wordt gecompenseerd. Door deze wijziging wordt het geheugengebruik beperkt
van circa 64 Gb tot 52 Gb. Verder levert het introduceren van deze factor circa 4% winst in
rekentijd op.
De ruimtelijke verdeling van de actuele verdamping berekend door MetaSWAP in test 5 is
aanzienlijk gewijzigd ten opzichte van test 3 (zie Figuur 2.13e). De verschillen liggen
voornamelijk tussen de -50 en 50 mm (95% betrouwbaarheidsinterval). Opvallende
verschillen komen voor in die gebieden die geen bodemkartering kennen en voorheen de
eenheid 20 hadden. Nu is dat veranderd naar de omliggende eenheid. De (overige)
wijzigingen zijn conform de verwachtingen, aangezien het aantal bodemfysische eenheden is
toegenomen met een factor 5 (van 72 naar 370). Om dit te illustreren is ook een gefilterd
bestand weergegeven, waarbij de resultaten in deze ongekarteerde gebieden niet zichtbaar
zijn gemaakt (Figuur 2.13e rechts).
De uitbreiding in bodemfysische eenheden heeft een groot effect op de berekende
verdamping (zie figuur 2.13e). Het is locatieafhankelijk of er een toename of afname in
verdamping optreedt. Tevens). Daarom is ook het effect op de berekende grondwaterstand
weergegeven in figuur 2.14. Daarin is te zien dat regionaal systematische verschillen in
grondwaterstanden worden berekend (zowel regionale toenames als regionale afnames). Dit
is duidelijk waarneembaar in bijvoorbeeld Midden West Nederland en delen van Limburg.
Minder waarneembaar op de landelijke beelden is dat er ook elders regionale wijzigingen
optreden, bijvoorbeeld langs de Maas. Dit wordt zichtbaar als verder wordt ingezoomd in de
figuren. Figuur 2.14 toont de effecten op de gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstand
gekeken naar test 5 ten opzichte van test 3. Gerelateerd aan de in Figuur 2.13 getoonde
veranderingen in actuele verdamping, levert een toename in actuele verdamping een
verdroging op (lagere grondwaterstanden).ingezoomd in de figuren.
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a. Test 1 – Test 2

b. Test 2 – Test 3

c. Test 3 – Test 4a

d. Test 3 – Test 4b

e. Test 3 – Test 5 e. (zonder en met filter)

Figuur 2.13 Verschil in totale actuele verdamping (mm/jaar) in 2003 voor a. test 2 in vergelijking met test 1, b. test 3
vergeleken met test 2, c. test 4a t.o.v. van test 3, d. test 4b t.o.v. test 3 en e. test 5 t.o.v. test 3 (zonder en met filter.)
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a. Verandering in Dynamiek

b. Verandering in HG3

c. Verandering in LG3

Figuur 2.14 Berekende verandering in dynamiek (HG3-LG3) (a), gemiddeld hoogste grondwaterstand (HG3) (b) en
gemiddeld laagste grondwaterstand (LG3) (c) als gevolg van de verandering in MetaSWAP database (test 3
– test 5) voor het jaar 2002-2003 (blauw: Test 5 is natter, rood: Test 5 is droger)

2.3.6

Wijziging monotoniciteit in de unsa-database
De unsa-database van MetaSWAP beschrijft de relatie tussen vochtgehalte en de
drukhoogte. Bij toepassing van de huidige unsa-database is gebleken dat de eigenschappen
in de database inconsistenties bevatte. Voornamelijk in de bovenste 10 cm van de wortelzone
voldeed de relatie tussen de drukhoogte en het vochtgehalte in LHM 3.1.0 niet altijd aan de
verwachting en konden kleine haperingen in de gedetailleerde uitvoer optreden (vochtgehalte
in de bovenste 10 cm niet eenduidig dalend bij toenemende pF). Dit is het gevolg van de
interpolatiemethode op basis van stationaire berekeningsresultaten. De resultaten hiervan
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zijn weliswaar gecontroleerd voor monotoniciteit (=bij gelijke invoer, eenzelfde resultaat),
maar alleen op basis van het vochtgehalte in de totale wortelzone. Uit de toepassingen blijkt
dat voor de bovenste 10 cm soms extra correctie nodig is. Hiervoor is een extra controle
uitgevoerd en is de database licht gewijzigd t.b.v. oplevering voor LHM versie 3.2.0.
Resultaten
De test is eerst uitgevoerd met een MetaSWAP stand-alone versie. Dit is uitgebreid
beschreven in implementatie voorstel 47 van SIMGRO. Vervolgens is getest met het hele
LHM, waarbij alleen deze correctie van de database is gewijzigd. Conform verwachting
blijken de resultaten nauwelijks door de aanpassingen in de database te worden beïnvloed
(zie figuur 2.15).
De berekende verdamping in 2003 blijft nagenoeg ongewijzigd; gemiddeld over het
modelgebied is een kleine afname berekend van 560,5 naar 560,3 mm. De veranderingen in
het ruimtelijke beeld van de GHG, GLG en dynamiek zijn maar op enkele locaties
waarneembaar, zoals is af te leiden uit figuur 2.15.
a. Verandering in Dynamiek
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b. Verandering in HG3

Veranderingsrapportage LHM 3.2.0

1230075-000-BGS-0004, 30 december 2016, definitief

c. Verandering in LG3

Figuur 2.15 Berekende verandering in dynamiek (LG3-HG3) (a), gemiddeld hoogste grondwaterstand (HG3) (b) en
gemiddeld laagste grondwaterstand (LG3) (c) als gevolg van een update van de metaSWAP-database ten
opzichte van LHM 3.1.0 voor het jaar 2003 (blauw: LHM 3.2.0 is natter, rood: LHM 3.2.0 is droger)

2.4
2.4.1

Schematisatie van het oppervlaktewater in MOZART en DM
Actualisatie afwateringseenheden (LSW’s)
In LHM 3.2.0 wordt gewerkt met een nieuwe versie van de LSW’s. Ten opzichte van LSM
3.1.0 is een beperkt aantal wijzigingen doorgevoerd waarbij kleine LSW’s die eerder door de
beperkte omvang niet werden meegenomen (zie veranderingsrapportage LHM 3.1.0) nu wel
zijn opgenomen in het model. Voor de berekeningen in het LHM heeft dit weinig effect, maar
voor het gebruik van de LHM-resultaten in de KRW-verkenner is dit wel belangrijk om de
schematisatie volledig te maken, omdat nu ook voor een aantal kleinere LSW’s uitvoer wordt
gegenereerd. Op basis van de nieuwe shapefile zijn testberekeningen doorgevoerd met LHM.
De wijziging leidt tot geringe wijzigingen van grondwaterstanden (centimeters verschil),
praktisch niet waarneembaar in landelijke kaartbeelden, zie Figuur 2.16). Toch zijn er wel
wijzigingen waarneembaar in de berekende waterbalans voor het grondwatersysteem,
waaruit kan worden afgeleid dat het leidt tot wijziging in het oppervlaktewatersysteem. Dit is
te verklaren doordat het gedraineerde water nu wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater,
wat voorheen niet gebeurde (zie Bijlage D).
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a. Verandering in Dynamiek

b. Verandering in HG3

c. Verandering in LG3

Figuur 2.16 Berekende verandering in dynamiek (LG3-HG3) (a), gemiddeld hoogste grondwaterstand (HG3) (b) en
gemiddeld laagste grondwaterstand (LG3) (c) als gevolg van een aangepaste oppervlaktewater schematisatie ten opzichte van LHM 3.1.0 voor het jaar 2004 (blauw: LHM 3.2.0 is natter, rood: LHM 3.2.0 is droger)

2.4.2

Aanpassingen netwerk DM
Bij analyse van LHM 3.1.0 resultaten ten behoeve van controle van de chloride afhankelijke
inlaat van oppervlaktewater (zie hoofdstuk 4), kwam een klein verbeterpunt van de DMschematisatie naar voren. Het betreft correcties van enkele locaties in DM die worden
gebruikt in de koppeling met LSM (met name voor de toepassing van de
waterbeschikbaarheid, WABES). Concreet betreft het een aanpassing van de inlaat van
district 62. Deze was in LHM 3.1.0 gedefinieerd op knoop 6012 en 6013; dit is veranderd in
knoop 6011 en 6012. De lozing via gemaal Gewande is correct gedefinieerd op knoop 6013.
De aanpassingen zijn doorgevoerd in de files “DWKEYS” en in de koppelingstabel LHM-LSM.
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De wijzigingen zijn afzonderlijk getest, maar leiden niet tot significante wijziging van de
waterverdeling.
2.5

Schematisatie van TRANSOL
In LHM 3.1.0 is de inbedding van TRANSOL gerealiseerd. In LHM 3.1.0 is er voor gekozen
om voor alle SVAT’s in Nederland TRANSOL mee te laten rekenen. Dit vergroot toekomstige
toepassingsmogelijkheden, bijvoorbeeld toekomstige analyses van kwel in de wortelzone.
Aangezien de belangrijkste toepassing voor TRANSOL voorlopig is om de zoutbalans in het
topsysteem te simuleren, is er in LHM 3.2.0 voor gekozen om het aantal SVATS waarvoor
TRANSOL berekeningen uitvoert wat te reduceren. Daarbij zijn handmatig LSW’s
geselecteerd in hoog Nederland waar chloride in ieder geval geen rol speelt. Het aantal
SVAT’s waar zout wordt doorgerekend is hierdoor vooralsnog beperkt van ca. 550.000 naar
ca. 400.000 SVAT’s.
De reductie van het aantal SVAT’s is gerealiseerd in een extra bestand “sel_svat_post.inp”
dat aan de MetaSWAP invoer wordt meegegeven. De effecten op de performance zijn
weergegeven in hoofdstuk 5.
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3 Onderhoud software
3.1

Inleiding
Ten opzichte van LHM 3.1.0 zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de software. Dit
betekent dat gewerkt is met de software gepresenteerd in Tabel 3.1.
Tabel 3.1: Voorgestelde modelcodes voor LHM 3.2.0

Software
Aansturing pythonscript
MODFLOW
MetaSWAP
TRANSOL
Aansturing componenten
Mozart
Mozart pre processing meteo
Mozart pre processing overig
DM

3.2

Svn versie
886
933
1129
1129
313
853
730
704
842

Eigennummer
iMOD 3.4
iMOD 3.4
iMOD 3.4

Aanpassingen MetaSWAP
In de nieuwe release wordt gewerkt met een nieuwe MetaSWAP versie, om met een groter
aantal bodemeenheden te kunnen werken. Daarbij zijn ook wijzigingen doorgevoerd, om
toename in het geheugengebruik door het groter aantal bodemeenheden te beperken. De
wijzigingen (inclusief de testen) zijn uitgebreid beschreven in paragraaf 2.3.5.

3.3

Aanpassingen MODFLOW
Bij toepassing van LHM in het Nationaal Water Model (NWM) is getest of het LHM binnen het
systeem kan draaien op dagbasis (in huidige release draait het op decadebasis). Uit de
testberekeningen kwam naar voren dat de NWM toepassing (in Fews) soms crasht, in de
praktijk met een kans van optreden van ca. 10-15%, terwijl het LHM draait. Dit leek op
schijnbaar willekeurige momenten en bij willekeurige data van de simulatie op te treden.
Daarbij werden Fortran-errors vermeld, die verwezen naar zogenaamde “signal files”.
Eenzelfde soort crash trad op bij het draaien van het LHM op de nieuwe NHI-server, die in
2016 in gebruik is genomen. Uit analyse bleek dat er in interactie met de hardware niet
voldoende tijd bleek voor MODFLOW om bestanden weg te schrijven; de software kon de
snellere hardware niet bijhouden.
Beide issues zijn opgelost door aan de code van iMODFLOW een aantal ‘retries’ met korte
pauzes ertussen toe te voegen, om de tijd te geven om het signaal bestand compleet te
schrijven. Op basis van deze fix is een nieuwe iMODFLOW executable gemaakt, en uit
testberekeningen is gebleken dat de opgetreden problemen door de aanpassing verholpen
zijn. De fix in MODFLOW is inmiddels geïmplementeerd binnen de toepassing van het
Nationaal Water Model.
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3.4
3.4.1

Voorbewerkingstools
Acceleratie van de MetaSWAP unsa-database
MetaSWAP maakt sinds 2012 gebruik van de BOFEK2012 schematisering van Nederland in
72 bodemfysische eenheden, ter vervanging van de PAWN indeling. Deze BOFEK2012
eenheden zijn opgebouwd uit ‘bouwstenen’ van de zogenaamde Staring Reeks, net als
vroeger bij PAWN. Bij de overgang naar BOFEK2012 is tevens voor de bouwstenen zelf
overgegaan van analytische functies (Van Genuchten relaties) naar het gebruik van tabellen.
Die tabellen hebben het voordeel veel flexibeler te zijn en zijn daardoor beter in staat de
metingen weer te geven. Het nadeel van de tabellen bleek echter dat de rekentijd om de
MetaSWAP database aan te maken aanzienlijk langer werd. In SWAP deed zich hetzelfde
probleem voor. Daar is in het kader van ‘Waterwijzer’ een slimme tabel-opzoekmethode
geïmplementeerd. Dezelfde werkwijze is in deze release ook geïmplementeerd binnen
MetaSWAP, via aanpassingen in de voorbewerkingsprogrammatuur (PreMetaSWAP).
De wijzigingen zijn uitgebreid getest en beschreven in change_proposal 46 van SIMGRO.
Resultaten
De acceleratie van de MetaSWAP unsa-database heeft voor het LHM tot gevolg dat de
voorbewerking (PreMetaSWAP) ten behoeve van MetaSWAP sneller verloopt dan voorheen.
De cpu-tijd (in de voorbewerking) is met een factor 4 gereduceerd, ten opzichte van het niet
meenemen van deze wijziging. De actie was nodig om de verfijning van de bodem mee te
kunnen nemen, maar heeft verder geen effect op de inhoudelijke uitkomsten van LHM. De
testresultaten zijn dan ook niet weergegeven.

3.4.2

Aanpassingen voorbewerkingsprogrammatuur MetaSWAP
De voorbewerkingstool voor het klaarzetten van de complete invoer van een simulatie is
uitgebreid als gevolg van de veranderingen in de benodigde MetaSWAP invoerbestanden
(zie paragraaf 2.3).
De nieuwe executable is te vinden op de volgende locatie op de nieuwe NHI server:
d:\NHI\LHM\configuratie_scripts\svn948\.
De wijzigingen die zijn doorgevoerd betreffen:
•
Een andere “unsa_svat_path” locatie kunnen opgeven zodat de nieuwe
bodemeenheden database wordt weggeschreven in de para_sim.inp
•
Toevoegen optie voor para_sim.inp: “ipstep=2”
•
Toevoegen optie voor para_sim.inp: “igstep=1”
Verder is ten behoeve van de vernieuwde bodemeenheden database het programma
grid2metaswap_nhi.exe aangepast, om te zorgen dat alle bodemeenheden in de metaswap
invoerbestanden terecht komen. Op de nieuwe server is deze executable te vinden op de
volgende locatie: d:\NHI\LHM\3.1.x\exe\grid2metaswap_nhi.exe.

3.4.3

Aanpassing voorbewerkingsprogrammatuur MOZART
Een aanpassing van de meteo.exe was noodzakelijk om het inlezen van een vernieuwde
LSW shapefile te kunnen toestaan. Het maximaal aantal kolommen in een shapefile dat kon
worden ingelezen via de vorige versie van de meteo.exe stond hard gedefinieerd in de code.
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De nieuwe LSW shape file bevatte meer kolommen dan de executable aankon met als gevolg
dat de voorbewerking niet kon worden voltooid.
De nieuwste meteo.exe is te vinden op de volgende locatie van de NHI-server:
p:\NHI-DataEnModellen\Model_v3.1.x\_exe\meteo_rel_svn922_ifort12.exe.
3.5

Aanpassing nabewerkingstools
Voor de toetsingsrapportage is gekozen voor een andere visualisatie van de verschillen,
namelijk voor ballen-plot figuren (zie hoofdstuk 5). Hiervoor is voortgebouwd op enkele
python programma’s die zijn ontwikkeld in het kader van het AZURE project.
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4 Overig beheer en onderhoud LHM
4.1

Inleiding
In voorgaande hoofdstukken zijn de veranderingen van LHM 3.2.0 beschreven. In dit
hoofdstuk worden overige beheer en onderhoudswerkzaamheden besproken die zijn
uitgevoerd.

4.2

Controle van waterbalanstermen voor het oppervlaktewater
Voor release 3.1.0 zijn waterbalansrapporten gegenereerd voor de periode 1998-2006, zowel
per waterschap als een landelijk overzicht. De waterbalansen zijn gepresenteerd per district,
en de afwijkingen zijn apart gerapporteerd (Mulder, 2016). Uit analyse blijkt dat er
verschillende districten zijn waar waterbalansfouten van meer dan 10 mm voorkomen.
Duidelijke afwijkingen komen bijvoorbeeld voor in het gebied van Waterschap Vallei en
Veluwe en Roer en Overmaas. Er is een analyse gemaakt van enkele balansen met grotere
afwijkingen. Hiervoor zijn ook de balansen van de onderliggende LSW’s bekeken. Uit de
analyse is gebleken dat de voorbewerkingsprogrammatuur voor het maken van de LSWinvoer nader moet worden gecontroleerd, en naar verwachting ook het koppelingsconcept
tussen MODFLOW en MOZART licht moet worden aangepast. De betreffende
programmatuur is echter niet goed gedocumenteerd en het kost enige tijd om er in te duiken.
Aangezien verwacht wordt dat in 2017 het oppervlaktewater en de koppeling tussen het
grond- en oppervlaktewater geheel wordt herzien, is vanwege efficiency besloten om deze
actie niet verder door te zetten, en dit tegelijkertijd met deze verwachte aanpassingen op te
pakken.

4.3

Controle grondwateronttrekkingen
In LHM 3.1.0 zijn grondwateronttrekkingen in de schematisatie gecorrigeerd voor Brabant en
Limburg, omdat voor onttrekkingslocaties de onttrokken debieten dubbel werden geteld. In
een snelle scan is geverifieerd of dergelijke dubbeltelling vaker voorkomt bij andere
onttrekkingen. Er zijn geen aanvullende afwijkingen gevonden, zowel niet bij de grotere
winningen t.b.v. drinkwaterproductie als de kleinere onttrekkingen.

4.4

Controle van chloride-afhankelijke districtsinlaat
Uit analyse van LHM 3.1.0 bleek dat de beperking van inlaat van oppervlaktewater in de
districten als gevolg van te hoge chlorideconcentraties niet altijd leidde tot de verwachte
inlaatbeperking (zie veranderingsrapportage LHM versie 3.1.0). De chlorideafhankelijke inlaat
leek soms wel te worden gekort en soms niet. Daarom zijn diverse analyses uitgevoerd, om
te kijken welke aanpassingen in de schematisaties nodig zijn, om dit te herstellen. Hieronder
worden de analyseresultaten beschreven. Een uitgebreidere beschrijving is te vinden in
bijlage E.
Eerst zijn de gebruikte parameterwaarden geanalyseerd, voor districten waar korting werd
verwacht maar niet leek op te treden, en vergeleken met districten waar wel werd gekort.
Voor de districten 50 en 53 bleek de districtsaanvoer wel te worden gekort als bij de
inlaatlocatie het chloridegehalte te hoog was, maar voor bijvoorbeeld voor district 521 leek dit
niet te gebeuren.
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Na nadere analyse bleek dat voor district 521 de data en toetsing toch correct werden
berekend door het model, maar dat bij beide inlaten de chlorideconcentratie slechts een
fractie van de tijd de norm werd overschreden in plaats van de gehele tijdstap. In de
schematisatie is verondersteld dat er niet ingelaten wordt in dat deel van de tijdstap waar de
concentratie boven de norm uitkomt; tijdens de rest van de tijdstap kan er wel ingelaten
worden. Dit is modelmatig geïmplementeerd door een reductie van de inlaatcapaciteit met de
fractie van de tijd dat de chloridenorm overschreden wordt. Voor de districten 50 en 53 blijkt
de overschrijding van de inlaatconcentratie substantieel. Voor district 521 is de
capaciteitsreductie gering en de vraag van het district blijkt bovendien nog steeds kleiner dan
de gereduceerde inlaatcapaciteit, dus treden er terecht geen tekorten op. Op basis hiervan is
de eerdere conclusie, dat inlaatbeperking t.g.v. hoge chlorideconcentraties niet zou optreden,
herzien. Dit is geverifieerd d.m.v. een hogere watervraag in district 521; de korting werd toen
alsnog zichtbaar. De schematisaties zijn daarom om deze reden niet aangepast.
4.5

Aanpassingen t.b.v. de verdringingsreeks
In het voorjaar van 2016 zijn diverse aanpassingen verricht t.b.v. implementatie van de
verdringingsreeks. Op basis van de nieuwe schematisatie (met name landgebruik,
beregening) zijn de GIS-files aangepast, die worden gebruikt in de operationele versie van
LHM (RWsOS Waterbeheer). De werkzaamheden zijn uitgevoerd en beschreven door
Niemeijer (2016), en worden hier kort samengevat.
Voor implementatie van de verdringingsreeks in RWsOS Waterbeheer wordt gebruik gemaakt
van GIS files met knopen, takken en lsw’s, zie onderstaande tabel.
Categorie

Omschrijving

Knopen

Taken

1.1

stabiliteit van waterkeringen

X

X

1.2

klink en zetting (veen en hoogveen)

1.3

natuur (gebonden aan bodemgesteldheid)

2.1

drinkwatervoorziening

X

2.2

energievoorziening (industrie)

X

3.1

beregening kapitaalintensieve gewassen

3.2

proceswater

4

natuur

4

doorspoeling

4

onttrekking = proceswater/industrie

4

watervraag-peilhandhaving

4

scheepvaart

X

Lsw

CAT11_NL
X

CAT12_NL

X

CAT13_NL

X

CAT21_NL

X

CAT22_NL
X

X

X

X

veldnaam

X

CAT31_NL
CAT32_NL

X

CAT4nat_NL

X

X

CAT4fls_NL

X

X

CAT4ont_NL

X

CAT4wvp_NL

X

CAT4sch_NL

In 2015 waren aanpassingen van de invoerfiles gemaakt om de categorieën 1,2 en 3 te
implementeren. In de nabewerking van de LHM berekeningsresultaten binnen RWsOS
Waterbeheer wordt gebruik gemaakt van kentallen voor o.a. beregening en landgebruik per
LSW, die worden afgeleid van de invoer op gridcel niveau. De bestanden zijn aangepast op
basis van het nieuwe landgebruik en beregening in LHM 3.2.0 (zie paragrafen 2.3.1 en 2.3.4).
De volgende bestanden zijn geactualiseerd:
•
•
•
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Knopen uit het DM-model (nhi_nodes.shp)
Takken uit het DM-model (nhi_links.shp)
LSW’s uit het Mozart-model (nhi_lsws.shp)
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Verder zijn voor implementatie van de regionale verdringingsreeks voor Noord-Nederland de
volgende aanpassingen verricht:
•
•

aanpassing LSW’s voor categorie 1.2 (CAT21_NL), 1.3 (CAT13_NL), 4.3
(CAT4wvp_NL) en 4.4 (CATnat_NL) in een aangepast bestand voor de LSW’s. (zie
Niemeijer 2016, voor de details).
De achterliggende databronnen zijn benut op een fijnere resolutie.

Daarnaast zijn ten behoeve van het beheer en onderhoud de volgende werkzaamheden
verricht:
•

•

De LSW-bestanden zijn geactualiseerd voor de nieuwe kaarten voor landgebruik
(LGN7) en beregening. Voor de nieuwe bodemindeling is geen correctie doorgevoerd,
omdat voor de verdringingsreeks uitsluitend gebruik gemaakt is van een grove
indeling in zand, klei en veen.
Het bestand met knopen (nhi*nodes.shp) is consistent gemaakt met de shapefile van
het waterverdelingsnetwerk.

In de LSW-file is de relatie opgenomen met de categorieën van de verdringingsreeks,
bijvoorbeeld waar beregend kan worden, en waar dit geldt. Dit heeft een directe relatie met
de bestanden voor landgebruik en beregening. De relaties zijn dan ook geactualiseerd, omdat
de achterliggende informatie voor het landgebruik en de beregening is geactualiseerd.
Het knopenbestand (de shape met nodes) was recent geüpdatet, maar niet meer consistent
met de meer gedetailleerde file van het waterverdelingsnetwerk. Dit bestand was sinds ca.
2008 niet meer onderhouden. Sindsdien waren er binnen LHM diverse correcties
doorgevoerd, met name de verfijning van districten en bijbehorende knopen in DM. Het
bestand is in het kader van beheer en onderhoud aangepast, in versiebeheer opgenomen en
ontsloten via de website van NHI. Hiermee is een basis gelegd om bij toekomstige
vervanging van de oppervlaktewatermodules in LHM de huidige schematisatie van MOZART
en DM consistent te houden en de schematisaties makkelijker te kunnen migreren.
4.6

Testberekeningen met neerslag en verdamping uit Meteobase
Bij oplevering van LHM 3.1.0 zijn testberekeningen uitgevoerd met Meteobase, maar was nog
een aantal onvolkomenheden in Meteobase geconstateerd. Deze zijn hersteld in Meteobase
en ter voorbereiding van de nieuwe LHM release zijn nieuwe testberekeningen uitgevoerd
met de invoer van neerslag en verdamping (referentie Makkink) uit Meteobase.
Meteobase bevat neerslagdata en verdampingsdata in netcdf formaat. Voordat de neerslagen verdampingsdata gebruikt kan worden als invoer in het LHM zijn enkele
voorbewerkingsstappen nodig. Deze zijn beschreven in Bijlage F.
De neerslagdata is beschikbaar op uurlijkse basis. Voor het genereren van data in
Meteobase is gebruikgemaakt van de 3-uurlijkse ruwe data van het KNMI, radarbeelden van
de Bilt en interpolatie (Kriging) (Versteeg et al., 2013). In de verdampingsgrids (gebaseerd op
de
Makkink
methode)
zijn
verschillen
waarneembaar,
door
verschillende
interpolatietechnieken. In de data in Meteobase zijn bijvoorbeeld cirkelvormen waarneembaar
(zie Figuur 4.1). Hier is in de interpolatie in Meteobase nog niet voor gecorrigeerd, hieronder
volgt een korte toelichting.
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a. KNMI

b. Meteobase

Figuur 4.1: Jaarlijkse verdampingssom voor het jaar 2004.

Correctie van ongewenste radareffecten is alleen uitgevoerd voor clutter en spaken. Onder
clutter wordt verstaan lokale clustertjes van pixels met extreem hoge reflecties en
neerslagintensiteiten ten opzichte van de omgeving, zoals TV-masten. Spaken zijn door de
radar ontstane reflectie als gevolg van blokkades in de buurt van de radar, bijvoorbeeld hoge
gebouwen. Doorgaans veroorzaken spaken een onderschatting van het neerslagsignaal
(Hurkmans en Hakvoort, 2015). In sommige gevallen, bij helder weer onderstaat er een
cirkelvormig radarsignaal op een vaste afstand vanaf de radar wat het gevolg is van de
bolling van de aarde in combinatie met terreinhoogteverschillen in het aardoppervlak, ook wel
bekend als “anaprop”. De radarstraal volgt hierdoor een ongewoon pad door de atmosfeer en
geeft tegelijkertijd reflectie terug naar de radarontvanger (Michelson en Sunhede, 2004;
Sugier et al., 2002).
Figuur 4.2 toont de verschillen tussen de KNMI dataset en de Meteobase dataset in neerslag
jaarsom voor het jaar 2004. De neerslag patronen van beide datasets komen aardig overeen,
Meteobase is gemiddeld over Nederland 8 mm natter dan de KNMI dataset; dit is een klein
verschil. Lokale verschillen kunnen echter oplopen tot wel 300 mm op jaarbasis, wat lokaal
een gemiddelde afwijking van 0.82 mm op dagbasis betekent. Dit werkt ook door in het
verschil in neerslagoverschot. In de KNMI neerslaggrids wordt een vast aantal
waarnemingspunten gebruikt, terwijl Meteobase meerdere bronnen meeneemt in de
interpolatie. Daarnaast kunnen er verschillen zijn door ongecorrigeerde “anaprop” echo’s en
de gebruikte interpolatietechniek.
De verschillen in neerslagoverschot tussen Meteobase en KNMI zijn aanzienlijk, vooral aan
de oostgrens van Nederland. Voordat Meteobase daadwerkelijk kan worden gezien als
potentiële vervanging van de KNMI datasets in het LHM, is het van belang uit te zoeken wat
de precieze oorzaak is van dit verschil. De middelen binnen deze release zijn hiervoor echter
te beperkt, daarom wordt dit aanbevolen voor het vervolg. Vooralsnog is daarom besloten in
de nieuwe release gebruik te blijven maken van de KNMI-data en niet over te stappen op
data uit Meteobase.
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Figuur 4.2: Jaarlijkse neerslagsom voor het jaar 2004 op basis van de a. KNMI-grids en b. Meteobase grids. Figuur
c. toont het verschil tussen beide jaarsommen. In d. is het verschil in neerslagoverschot (neerslagverdamping) getoond tussen Meteobase en het KNMI.

a. KNMI

b. Meteobase

c. Meteobase – KNMI

d. Neerslagoverschot (Meteobase-KNMI)

Resultaten
De data uit Meteobase is na bewerking doorgerekend met het LHM, vervolgens zijn de
verschillen met de KNMI-data geanalyseerd. Figuur 4.3 toont de resultaten. Het patroon in
gemiddelde grondwaterstanden is in grote lijnen terug te vinden in het verschil in jaarlijks
neerslagoverschot tussen het KNMI en Meteobase. De vernatting in bijvoorbeeld het noorden
van de provincie Utrecht voor het LHM met Meteobase is duidelijk weergegeven door het
groter neerslagoverschot uit Meteobase in het gebied.
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a. Verandering in Dynamiek

b. Verandering in HG3

c. Verandering in LG3

Figuur 4.3 Berekende verandering in dynamiek (LG3-HG3) (a), gemiddeld hoogste grondwaterstand (HG3) (b) en
gemiddeld laagste grondwaterstand (LG3) (c) als gevolg van het veranderen van de meteorologische
invoerdata (van KNMI naar Meteobase) voor het jaar 2004 (blauw: run met Meteobase is natter, rood: run
met Meteobase is droger dan KNMI-data)

Ook de verdroging aan de oostelijke grens van Nederland is terug te vinden in het
neerslagoverschotpatroon. Ingeschat wordt dat de effecten nabij de grens nog beïnvloed
worden door de randvoorwaarden (die verouderd zijn, zie paragraaf 2.2.5) en dat na
aanpassing van de buitenranden de effecten groter zijn. Uit de berekende waterbalans van
2004 blijkt dat in vergelijking met LHM 3.1.0 aanzienlijk meer water in en uit het model is
gegaan, door de hogere jaarlijkse neerslagsom in Meteobase. In het grondwater wordt
daardoor een hogere afvoer naar het drainagesysteem berekend en een beperkte bijdrage in
de berging (zie Bijlage D voor de uitgebreide waterbalans)
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5 Resultaten van de wijzigingen in LHM 3.2.0
5.1

Inleiding
In voorgaande hoofdstukken zijn alle veranderingen van LHM 3.2.0 beschreven. In dit
hoofdstuk komen al deze veranderingen samen en wordt een aantal resultaten van het LHM
3.2.0 gepresenteerd. Daarbij wordt ook een vergelijking gemaakt tussen de
berekeningsresultaten van LHM 3.2.0 en LHM 3.1.0.
De informatie in dit hoofdstuk is gebaseerd op langjarige berekeningen, voor de periode 1996
- 2006, waarbij de eerste 2 jaren als inspeeljaar zijn gebruikt. Op vergelijkbare wijze als in
hoofdstuk 2 zijn karakteristieke uit de berekeningsresultaten gehaald, zoals de (verschillen in)
GxG en de verdamping.
Bij de presentatie van resultaten is een filter toegepast voor gebieden waar geen bodemdata
aanwezig is, onder meer voor het stedelijk gebied (zie paragraaf 2.3.5). Door toepassing van
dit filter op de eindresultaten gepresenteerd in dit hoofdstuk, worden de patronen van de
verschillen tussen LHM versie 3.2.0 en LHM versie 3.2.1 beter zichtbaar. Voor de verschillen
in de stedelijke gebieden wordt verwezen naar figuur 2.12.
Naschrift: in 2017 is bij gevoeligheidsberekeningen ontdekt dat de peilen in het hoofdwatersysteem voor de
e
2 modellaag niet zijn meegenomen in release 3.2.0. In de assemblage bij de oplevering bleek in de
e
eindversie onterecht twee keer het bestand voor de 1 modellaag te zijn meegenomen. Hierdoor bleken
effectief de peilen in de bovenrivieren (Rijn, IJssel, Maas, de Vecht) en een aantal grotere kanalen niet goed
te zijn doorgevoerd in de recentste modelberekeningen in LHM 3.2.0. Dit beinvloedt de eindresultaten in en
rond het riviergebied sterk. Zie de veranderingsrapportage LHM 3.3.0 (Kroon et al, 2017).

5.2

Grondwaterstanden
In figuur 5.1 – 5.3 zijn de gemiddeld laagste en hoogste grondwaterstanden (GLG en GHG)
weergegeven van de nieuwe release, en de berekende dynamiek (verschil tussen GHG en
GLG), waarbij steeds ook de verschillen tussen LHM 3.2.0 en LHM 3.2.0 zijn weergegeven.
De grootste wijzigingen in grondwaterstanden ten opzichte van de LHM 3.1.0 release zijn toe
te schrijven aan de verfijning van de bodemeenheden en de wijziging van de initiële
grondwatercondities. De wijziging van de initiële condities zijn vooral waarneembaar in
gebieden met weinig ontwatering, zoals de Veluwe, de Hondsrug en delen van NoordBrabant. De wijzigingen in bijvoorbeeld het rivierengebied zijn vooral toe te schrijven aan
uitbreiding van 72 naar 370 bodemfysische eenheden.
De wijzigingen in grondwaterstanden zijn groter dan de wijzingen die zijn waargenomen bij de
analyse van de individuele effecten. De belangrijkste oorzaak hiervoor is dat bij de individuele
effecten is gekeken naar 1 jaar, meestal het gemiddeld jaar, terwijl bij de langjarige effecten
ook extremere waarden voorkomen. Het is algemeen bekend dat de wijzigingen in het ene
(gemiddelde) jaar (de verandering in HG3, LG3) niet altijd representatief hoeven te zijn voor
de wijzigingen in de langjarige situatie (verandering in GHG, GLG). Er zou bijvoorbeeld
sprake kunnen zijn van een cumulatief effect over de jaren heen, dat niet waarneembaar is bij
analyse van enkele jaren. Ook is niet uit te sluiten dat bij de analyse van individuele effecten
de opgelegde initiële condities en/of de buitenranden nog een sterker effect hebben dan tot
nu toe is aangenomen. Daarom wordt aanbevolen om bij toekomstige analyses van (grotere)
ingrepen in het model vaker met langjarige runs te werken, in plaats van met enkele
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berekeningsjaren, en de huidige buitenranden verder te actualiseren dan de nu gerealiseerde
filtering van enkele uitschieters.
Naast de grotere veranderingen in het pleistocene deel van Nederland, zijn veranderingen
waarneembaar in holoceen Nederland, in de kustprovincies. In Midden West Nederland is
een verlaging van de grondwaterstanden waarneembaar door de aanpassing in
bodemeenheden. Bij de overige wijzigingen zijn de grootste veranderingen in dit gebied toe te
schrijven aan de geactualiseerde buisdrainage. De kleinere veranderingen worden
veroorzaakt door de overige veranderingen; de implementatie van de maaiveldgreppels,
wijzigingen in landgebruik en actualisatie van de beregening. Invloed van de wijzigingen in de
breukweerstanden zijn beperkt waarneembaar in het landelijke beeld met freatische
weerstanden; de waarnemingen zijn beter waarneembaar in de diepere modellagen (vanaf
laag 2, waarin de wijziging is geïmplementeerd).

Figuur 5.1 Berekende GLG voor de periode 1998-2006 met LHM 3.2.0 (links) en verschil met LHM 3.1.0 (rechts)
(blauw betekent dat GLG LHM 3.2.0 natter is; rood droger).

Figuur 5.2 Berekende GHG voor de periode 1998-2006 met BLHM 3.2.0 (links) en verschil met LHM 3.1.0 (rechts)
(blauw betekent dat GHG voor LHM 3.2.0 natter is; rood droger).
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Figuur 5.3 Berekende Dynamiek voor de periode 1998-2006 met LHM 3.2.0 (links) en verschil met LHM 3.1.0
(rechts) (blauw betekent dat dynamiek LHM 3.2.0 groter is; rood kleiner).

In de wijziging van de dynamiek van de freatische grondwaterstanden (zie figuur 5.3,
berekend als het verschil tussen GHG en GLG) is een vergelijkbaar patroon terug te zien als
in de veranderingen in GHG en GLG. De dynamiek in grondwaterstanden is regionaal sterk
gewijzigd, door de aanpassingen in de initiële condities en in de onverzadigde zone.
De dynamiek van de grondwaterstanden is een belangrijke parameter voor de modellering
van de waterkwaliteit. Bovendien is de dynamiek van de gesimuleerde grondwaterstanden
een belangrijke graadmeter voor de prestatie van het model, omdat hierin de verschillen in
maaiveld tussen de meting en een representatieve waarde in een cel van 250 meter geen rol
speelt. Om deze twee redenen is geprobeerd te duiden aan de hand van metingen of de
dynamiek van de grondwaterstanden is verbeterd.
Idealiter wordt voor de vergelijking met metingen van grondwaterstanden een statistisch
verantwoorde dataset gebruikt, waarin de kwaliteit van de data is beoordeeld en goed
bevonden. Een dergelijke dataset is momenteel niet beschikbaar binnen NHI, maar zal
binnenkort worden uitgevoerd met een separate toetsing van de berekende
grondwaterstanden aan de Landelijke Steekproef Kaarteenheden (Knotters, 2016, in prep.).
Vooralsnog wordt de dynamiek getoetst aan de hand van beschikbare metingen in DINO.
Daarbij is gebruik gemaakt van een nabewerkingstool (in python) dat eerder in het kader van
AZURE is ontwikkeld, en ten behoeve van de analyse van het LHM verder is aangepast. De
resultaten van de analyse zijn ruimtelijk weergegeven in figuur 5.4 en samengevat in tabel
5.1.
Uit de tabel is af te leiden dat de gemiddelde dynamiek van de grondwaterstanden is
verbeterd in de nieuwe versie van LHM.
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Figuur 5.4 Verschil in dynamiek (m) in grondwaterstanden tussen model en metingen voor LHM 3.2.0 (boven) en
LHM 3.1.0 (onder), getoond voor modellaag 1 (links) en modellaag 2 (rechts) over de periode 1998-2006.
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Tabel 5.1

Berekend verschil in Dynamiek (m); statistieken voor grondwaterstanden (metingen versus

modeluitkomsten) voor LHM 3.2.0 en LHM 3.1.0 over de periode 1998-2006. Id=modellaag met LHM versie,
N=het aantal meetlocaties, mean=de gemiddelde afwijking in dynamiek, stdev=standaard deviatie t.o.v. de
‘mean’, p*=percentielwaarden.

Id
Modellaag 1 LHM 3.2.0
Modellaag 2 LHM 3.2.0
Modellaag 3 LHM 3.2.0
Modellaag 4 LHM 3.2.0
Modellaag 5 LHM 3.2.0
Modellaag 6 LHM 3.2.0
Modellaag 7 LHM 3.2.0
Modellaag 1 LHM 3.1.0
Modellaag 2 LHM 3.1.0
Modellaag 3 LHM 3.1.0
Modellaag 4 LHM 3.1.0
Modellaag 5 LHM 3.1.0
Modellaag 6 LHM 3.1.0
Modellaag 7 LHM 3.1.0

5.3
5.3.1

N
mean Stdev Min
max
p25
p50
p75
3498 0.118 0.572 -18.566 7.723 -0.098 0.096 0.310
1644 0.115 1.266 -29.918 4.386 -0.004 0.169 0.317
893 0.084 0.343
-2.589 1.094 -0.046 0.116 0.260
950 0.093 0.298
-2.578 1.117 -0.044 0.098 0.257
447 0.081 0.292
-1.586 0.925 -0.026 0.127 0.245
296 -0.025 0.389
-1.856 0.612 -0.163 0.073 0.198
323 -0.074 0.471
-3.047 0.955 -0.241 0.021 0.194
3498 0.149 0.616 -18.726 8.232 -0.095 0.109 0.323
1644 0.150 1.252 -29.890 5.003 -0.005 0.166 0.329
893 0.138 0.373
-1.662 2.187 -0.037 0.128 0.296
950 0.115 0.331
-2.450 1.653 -0.039 0.091 0.270
447 0.096 0.293
-1.627 1.815 -0.027 0.123 0.244
296 -0.020 0.386
-1.835 1.391 -0.149 0.056 0.176
323 -0.064 0.511
-3.133 2.420 -0.231 -0.004 0.178

Verdamping, beregening en grondwateraanvulling
Verdamping
In Figuur 5.5 is de met LHM 3.2.0 berekende verdamping (ETact) weergegeven en zijn de
verschillen ten opzichte versie LHM 3.1.0 gepresenteerd voor de periode 1998-2006. De
grootste wijzigingen zijn, zoals gepresenteerd in hoofdstuk 2, toe te schrijven aan het
verfijnen van de bodemfysische eenheden (zie vergelijking test 3 en test 5 in paragraaf 2.3.5).
De gewijzigde schematisatie leidt zowel tot toenames als afnames van de berekende
verdamping. Gemiddeld over Nederland is de berekende verdamping licht toegenomen over
de periode 1998-2006; van circa 567 mm/jaar in LHM 3.1.0 naar 572 mm/jaar in LHM 3.2.0.
Zeker wanneer in ogenschouw wordt genomen dat in stedelijke gebieden de verdamping is
afgenomen, is op de meeste overige locaties eerder een toename dan een afname van de
berekende verdamping waarneembaar.
De verandering in verdamping is beter zichtbaar in een droog jaar, zoals 2003 In (zie Figuur
5.6). Opvallend is vooral de toename in verdamping in Midden-West Nederland, die
grotendeels is te verklaren door de gewijzigde bodemeenheden.
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Figuur 5.5 Verdamping (ET-act) in mm/j over de periode 1998-2006 (links), Verdampingstoename (mm/j) in LHM
3.2.0 t.o.v. NHI 3.1.0 voor de periode 1998-2006 (rechts) (rood betekend een grotere verdamping in LHM
3.2.0)

Figuur 5.6 Verdampingstoename (mm) in LHM 3.2.0 voor het jaar 2003 t.o.v. LHM 3.1.0

Harde toetsgegevens voor verdamping zijn nauwelijks beschikbaar. In de major release LHM
3.0 is een vergelijking uitgevoerd met waterbalansgegevens en satellietwaarnemingen. In
2014 is gepoogd om gesimuleerde waarden van verdamping te vergelijken met data
gebaseerd op satellietbeelden (Schaars, 2014). Uit de verschillende benaderingen blijken
aanzienlijke verschillen naar voren te komen en wordt dikwijls geconcludeerd dat het lastig te
beoordelen is wat de “ware verdamping” is. Voor de nieuwe release kan vooral
geconcludeerd worden dat de verdamping wordt berekend op basis van actuelere en
verfijnde invoerparameters, waardoor het vertrouwen in de berekende verdamping is
toegenomen.
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5.3.2

Beregening
In figuur 5.7 is de berekende beregeningsgift weergegeven in LHM versie 2.0 en eveneens
de wijzigingen t.o.v. versie LHM 3.1.0. Gemiddeld over het areaal van Nederland is de
beregening licht toegenomen (van circa 60 mm naar 62 mm). Dit is het effect van enerzijds
het toegenomen beregeningsareaal, anderzijds de sterke wijzigingen van de berekende
vochtgehalten, in samenhang met de gewijzigde grondwaterstanden.
De grootste verschuivingen zijn waarneembaar door gewijzigd landgebruik en gebieden waar
een verschuiving plaatsvindt van met grondwater naar met oppervlaktewater geïrrigeerde
gebieden (voornamelijk Noord-Holland en Flevoland, zie paragraaf 2.3.4).

Figuur 5.7 Beregening (mm/j) vanuit oppervlakte water en grondwater gemiddeld per jaar over de periode 19982006 (LHM3.2.0 links en verschil LHM 3.2.0 t.o.v. LHM 3.1.0 rechts).

De neerslag in het model is ongewijzigd, maar de berekende actuele verdamping in het
model is lokaal wel (sterk) gewijzigd. Dit uit zich lokaal en regionaal ook in significante
wijzigingen van de berekende grondwateraanvulling over de periode 1998-2006 (zie figuur
5.8). In de veenweidegebieden bijvoorbeeld is de grondwateraanvulling afgenomen t.o.v.
release 3.1.0, door de toename van de berekende verdamping in het gebied.
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Figuur 5.8 Berekende gemiddelde grondwateraanvulling (mm/jaar) (hier weergegeven als neerslag minus actuele
verdamping) over de periode 1998-2006 (LHM3.2.0 links en verschil LHM 3.2.0 t.o.v. LHM 3.1.0 rechts).

5.4
5.4.1

Afvoeren
Water aan- en afvoeren
De berekende water aan- en afvoeren in versie LHM 3.2.0 zijn veelal vergelijkbaar met LHM
3.1.0. In de volgende figuren is dit geïllustreerd voor de wateraanvoer (inlaat) voor het jaar
2003, op een paar punten in het waterverdelingsnetwerk, te weten de inlaten bij Gouda,
Friesland, Eefde en Oosterhout. Er zijn alleen wat kleine wijzigingen waarneembaar, die in
het algemeen verklaard kunnen worden door de wijzigingen in de interactie tussen het
grondwater- en oppervlaktewatersysteem, als gevolg van de eerder beschreven wijzigingen
in het grondwatersysteem. De inlaat bij Eefde in 2003 laat nog de grootste wijziging zien; over
het algemeen is de afvoer in LHM 3.2.0 iets lager dan in LHM 3.1.0. Het algemene patroon is
wel identiek.

Figuur 5.9
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Aanvoer (+) en afvoer(-) Gouda, 2003, LHM 3.1.0 versus LHM 3.2.0
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Figuur 5.10 Berekende aanvoer (+) voor Friesland in 2003, LHM 3.1.0 versus LHM 3.2.0

Figuur 5.11 Aanvoer (+) Eefde 2003, LHM 3.1.0 versus LHM 3.2.0

Figuur 5.12 Aanvoer (+) Oosterhout 2003, LHM 3.1.0 versus LHM 3.2.0
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5.4.2

IJsselmeer peil en chlorideconcentraties
Het IJsselmeer volgt in alle jaren behalve 2003 het streefpeil. Voor 2003 zijn de resultaten
van LHM 3.2.0 en LHM 3.1.0 ook vrijwel identiek (zie figuur 5.13).

Figuur 5.13 Peil IJsselmeer, LHM 3.1.0 versus LHM 3.2.0

Aan de chloride modellering van DM is niets veranderd, maar door de diverse aanpassingen
in het grondwatersysteem verandert de waterbalans en dus ook de chloridebalans. Voor een
typische concentratie in een regionaal boezemsysteem wordt het effect voor Rijnland en
Friesland geïllustreerd in de volgende figuren. De verschillen tussen LHM 3.1.0 en LHM 3.2.0
blijken gering.

Figuur 5.14 Chloride in Rijnlands boezem, LHM 3.1.0 versus LHM 3.2.0
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Figuur 5.15 Chloride in de Friese Boezem boezem, LHM 3.1.0 versus LHM 3.2.0.

5.5

Waterbehoefte
Hieronder zijn voor LHM 3.2.0 de berekende watervragen van 2003 gepresenteerd. De
aanpassingen in LHM 3.2.0 hebben effect op de watervraag, en dus op de watertekorten,
bijvoorbeeld in delen van de veenweidegebieden in Zuid-Holland en Utrecht. Een verandering
in bodemparameters en karakteristieken leidt in de hiervoor gevoelige gebieden tot een
verandering van de watervraag.

Figuur 5.16 Berekende watervraag voor peilbeheer in 2003, links LHM 3.1.0 en rechts LHM 3.2.0

De watervraag voor doorspoeling is ongewijzigd en laat geen verschillen zien tussen LHM
3.2.0 en LHM 3.1.0. Voor de berekende watervraag voor beregening zijn zoals verwacht wel
verschillen zichtbaar in een aantal LSW’s. Bijvoorbeeld in Flevoland is het areaal aan met
oppervlaktewater geïrrigeerde gebieden toegenomen, wat leidt tot een wat verhoogde
watervraag.
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Figuur 5.17 Berekende watervraag voor beregening per LSW in 2003, links LHM 3.1.0 en rechts LHM 3.2.0

5.6

Model performance
Hieronder worden enkele bevindingen met betrekking tot de performance weergegeven, als
gevolg van de wijzigingen in LHM 3.2.0. De performance geldt voor de nieuwe rekenserver
van NHI, die in 2016 in gebruik is genomen. Berekeningen voor de nieuwe LHM oplevering
zijn getest en gedraaid op deze nieuwe server.
De totale rekentijd van een 10-jarige simulatie is op de nieuwe server teruggebracht naar
circa 5 dagen en 21 uur. Op de oude server werd LHM 3.1.0 berekend in bijna 7 dagen (6
dagen, 23 uur en 48 min). Het verschil is te verklaren door een combinatie van toename van
het aantal bodemeenheden (resulterend in een toename van de rekentijd), en een (grotere)
afname van de rekentijd door de nieuwe rekenserver. Het effect van de nieuwe rekenserver is
niet afzonderlijk geanalyseerd voor deze nieuwe LHM versie en een langjarige run en bij het
opruimen van de oude server zijn diverse testsommen verwijderd. Van eerdere testen op de
nieuwe rekenserver (met een vorige versie van LHM) is wel bekend dat de berekeningen van
kortere runs van individuele jaren (met enkele inspeeljaren) circa anderhalf tot twee keer
sneller zijn dan op de oude server. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de wijzigingen in de
nieuwe versie van LHM, afhankelijk van de hardware en de in te zetten som, leiden tot
grotere rekentijden.
De invoer, klaargezet door de preprocessing-tool, neemt 1,811 GB aan schijfruimte in beslag
voor LHM 3.1.0 en 1,813 GB voor LHM 3.2.0. Dit verschil van 2 MB komt door het toevoegen
van een extra bestand “sel_svat_post.inp” aan de LHM 3.2.0 MetaSWAP invoer (zie
paragraaf 2.5), ten behoeve van het beperken van het aantal SVAT’s dat met TRANSOL
wordt doorgerekend. Dit scheelt uiteindelijk in de totale TRANSOL gerelateerde uitvoer die
wordt weggeschreven. Verder kunnen kleine veranderingen optreden in totale schijfruimte als
gevolg van aanpassingen in de invoerbestanden ten opzichte van LHM 3.1.0.
De vergroting van de database met bodemeenheden heeft samen met de andere
aanpassingen tot gevolg dat het benodigde rekengeheugen met bijna een factor 1,5 is
toegenomen, van 44,5 GB naar 52 GB. De toename in het rekengeheugen is beperkt, door
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het aantal drukpunten in de MetaSWAP te verkleinen, als dit niet zou zijn gebeurd zou het
geheugen zijn toegenomen tot 64 GB en de rekentijd met circa 4% toenemen.
De totale opslagruimte die nodig is voor de uitvoer van een 10-jarige simulatie is ook wat
toegenomen en bedraagt voor LHM 3.2.0 751 GB; voor LHM 3.1.0 was dit 707 GB.
Naast de performance van de nieuwe versie van LHM, is ook de performance in de
voorbewerking verbeterd, zie paragraaf 3.4.1. Dit heeft verder geen invloed op de
performance van de landelijke toepassing.
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6 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen
6.1

Samenvatting
In de nieuwe release is een aantal invoerbestanden geactualiseerd en een aantal
verbeteringen doorgevoerd in de schematisatie en software. Hieronder zijn de belangrijkste
wijzigingen weergegeven:
• De initiële condities voor het grondwater zijn gewijzigd. In grotere infiltratiegebieden
(zoals de Veluwe en delen van Limburg) zijn startgrondwaterstanden verdiept, zodat
het model in de berekeningen sneller een evenwichtssituatie bereikt. Dit draagt bij
aan dieper berekende grondwaterstanden in deze gebieden.
• De weerstanden bij geologische breuken zijn verhoogd, omdat hier in eerdere
berekeningen niet (overal) correcte weerstanden werden gehanteerd. De breuken zijn
vooral in diepere modellagen duidelijker herkenbaar in de berekende
grondwaterpatronen.
• De bodemeenheden in LHM zijn verfijnd van 72 eenheden naar 370 eenheden.
Daarnaast is voor niet-gekarteerde arealen in stedelijk gebied, oppervlaktewater en
natuurgebieden een andere wijze van toekenning van bodemeenheden toegepast. De
wijzigingen leiden regionaal tot grote verandering in de berekende condities van het
bodemvocht, en bijvoorbeeld tot wijziging van de verdamping.
• Belangrijke karakteristieken voor het topsysteem zijn geactualiseerd, zoals het
landgebruik, de bijbehorende eigenschappen voor de wortelzone en beregening, de
buisdrainage en maaiveldgreppels. Het landgebruik is verfijnd van 19 naar 23
eenheden; de achterliggende eigenschappen op basis van gewasmodellering
(kenmerken van de gidsgewassen) zijn niet gewijzigd. De wijzigingen zijn van belang
voor aansluiting van het waterkwaliteitsinstrumentarium en leiden in het hydrologische
instrumentarium lokaal en soms regionaal tot veranderingen in de berekende
grondwaterstanden en andere kenmerkende parameters, zoals de verdamping.
• Voor het oppervlaktewater zijn enkele kleine wijzigingen doorgevoerd, met name voor
beter gebruik van de LHM resultaten in andere modellen. Op de
berekeningsresultaten van het LHM heeft dit zo goed als geen invloed.
• Daarnaast zijn diverse andere beheer- en onderhoudswerkzaamheden verricht die
niet leiden tot wijziging van de invoer en uitvoer van het LHM, zoals controle van
waterbalanstermen, grondwateronttrekkingen en van chloride-afhankelijke inlaat.
• In de software zijn wijzigingen doorgevoerd. Dit betreft vooral wijzigingen in de code
van voorbewerkingsprogrammatuur van MetaSWAP. Een belangrijk deel van de
wijzigingen draagt bij aan het door kunnen rekenen van het groter aantal
bodemeenheden. In de code van MODFLOW is een kleine wijziging aangebracht, om
te voorkomen dat berekeningen soms stopt in de huidige hardware omgevingen.
Naschrift: in 2017 is bij gevoeligheidsberekeningen ontdekt dat de peilen in het hoofdwatersysteem voor de
e
2 modellaag niet zijn meegenomen in release 3.2.0. In de assemblage bij de oplevering bleek in de
e
eindversie onterecht twee keer het bestand voor de 1 modellaag te zijn meegenomen. Hierdoor bleken
effectief de peilen in de bovenrivieren (Rijn, IJssel, Maas, de Vecht) en een aantal grotere kanalen niet goed
te zijn doorgevoerd in de recentste modelberekeningen in LHM 3.2.0. Dit beinvloedt de eindresultaten in en
rond het riviergebied sterk. Zie de veranderingsrapportage LHM 3.3.0 (Kroon et al, 2017).
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6.2

Conclusies
•
•
•

•

•

•

•

Er is een nieuwe release voor het LHM beschikbaar; zowel de modelinvoer als de
software zijn op onderdelen gewijzigd.
De schematisatie is op onderdelen geactualiseerd, ten behoeve van berekeningen
van de waterkwaliteit.
Een belangrijke aanpassing in deze release is het verfijnen van de bodemeenheden,
aansluitend bij de schematisatie van de bodemchemie (van der Bolt et al, 2016). Dit
leidt niet alleen tot wijziging van de berekeningsresultaten, maar stelt ook eisen aan
de performance. Het benodigde rekengeheugen is bijvoorbeeld met een factor 1.5
toegenomen. De benodigde rekentijd is ook vergroot, maar door de nieuwe server
duren de berekeningen nu toch minder lang.
De hydrologische berekeningen zijn verder verbeterd door diverse andere
aanpassingen in de onverzadigde zone en het grondwater. Daarvan hebben de
wijziging van de initiële condities aanzienlijk effect op de berekeningsuitkomsten in
Pleistoceen Nederland. Dit wijst op het grote belang van goede initiële condities bij
berekeningen met het LHM.
Op basis van een eerste toetsing van de berekende grondwaterstanden laat zien dat
de nieuwe release de dynamiek in het grondwater beter simuleert dan de vorige
release. Aanvullende onafhankelijke toetsing van de resultaten in het grondwater
zullen echter uitsluitsel moeten geven, of de berekeningsresultaten voor het
grondwater (en daarmee de gesimuleerde bodemvochtcondities) kwalitatief goed
genoeg zijn om de waterkwaliteitsmodellen te kunnen voeden.
Er is geen toetsing uitgevoerd van berekeningsresultaten van de onverzadigde zone;
dit is in de praktijk erg lastig en aan discussie onderhevig. Wel is er door verbetering
en verfijning van de invoergegevens voldoende vertrouwen dat de nieuwe release
betere resultaten berekent voor de onverzadigde zone dan de vorige release.
De berekeningsresultaten voor het oppervlaktewater zijn beperkt gewijzigd voor het
hoofdwatersysteem, met name ten behoeve van modellen die gebruik maken van de
berekeningsresultaten. Veranderingen in de uitkomsten voor het oppervlaktewater
zijn beperkt. Wel is de regionale watervraag soms wat gewijzigd, als gevolg van
wijzigingen in het grondwatersysteem. Over het algemeen betreft dit geen hele grote
veranderingen.

Naschrift: in 2017 is bij gevoeligheidsberekeningen ontdekt dat de peilen in het hoofdwatersysteem voor de
e
2 modellaag niet zijn meegenomen in release 3.2.0. In de assemblage bij de oplevering bleek in de
e
eindversie onterecht twee keer het bestand voor de 1 modellaag te zijn meegenomen. Hierdoor bleken
effectief de peilen in de bovenrivieren (Rijn, IJssel, Maas, de Vecht) en een aantal grotere kanalen niet goed
te zijn doorgevoerd in de recentste modelberekeningen in LHM 3.2.0. Dit beinvloedt de eindresultaten in en
rond het riviergebied sterk. Zie de veranderingsrapportage LHM 3.3.0 (Kroon et al, 2017).
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6.3

Aanbevelingen
-

-

-

-

-

-

-

-

Voor toekomstige toepassingen van LHM wordt aangeraden meer aandacht te besteden
aan goede initiële condities. Voorgesteld wordt een procedure te ontwikkelen waarmee
geautomatiseerd begincondities voor het grondwater en bodemvocht kunnen worden
afgeleid, zodat deze condities kunnen worden gebruikt voor diverse toepassingen van het
LHM, inclusief het Nationaal Water Model en RWsOS Waterbeheer. Dit vergemakkelijkt
het gebruik van LHM en kan aanzienlijke afwijking in de berekeningsresultaten
voorkomen.
Aanbevolen wordt de schematisatie van het buitenlandse grondwater geheel te herzien;
de huidige schematisatie is verouderd en dateert nog van voor 2005. Dit is een grote
wijziging die de resultaten in de grensprovincies zeker zal beïnvloeden.
Aanbevolen wordt het effect van de ingebrachte maaiveldgreppels in samenhang met de
aanwezige maaivelddrains op de surface runoff nader te onderzoeken, en waar nodig de
schematisatie aan te passen in een volgende versie van LHM. Ook de koppelingen met
Mozart moeten hierbij worden beschouwd, en indien nodig worden herzien.
De gewasmodellering kan naar verwachting worden verbeterd, en daarmee ook
kenmerkende parameters zoals de verdamping, door de achterliggende gidsgewassen te
verfijnen en te actualiseren m.b.v. WOFOST berekeningen.
Landgebruik en beregening worden momenteel in aparte procedures opgeschaald van 25
naar 250 meter grids. In de toekomst zou verdere verbetering en consistentie kunnen
worden bereikt door eerst het landgebruik en beregening te koppelen, en vervolgens op
te schalen. Dit leidt naar verwachting tot enige aanscherping van de schematisatie.
Bij vervanging van het oppervlaktewater in LHM zullen de modelkoppelingen worden
herzien. Aanbevolen wordt dan meteen een aantal SVAT’s (ca 13.000 ha, 4% van het
areaal) te herzien op basis van het geactualiseerde landgebruik.
Verder onderzoek naar het gebruik van data uit Meteobase is nodig, in overleg met
vertegenwoordigers van KNMI en Meteobase, om de belangrijkste verschillen te
verklaren en een oordeel te geven over de toepasbaarheid van meteodata in LHM.
Daarbij zou ook het gebruik van data met een kleiner tijdsinterval kunnen worden
beschouwd, omdat dit mogelijk leidt tot betere simulatie van sommige processen, zoals
interceptie.
Bij het analyseren van de wijzigingen zijn vraagtekens gerezen of de toegepaste
procedure van berekeningen van enkele jaren voldoet. Nadere analyse wordt
aanbevolen, om te onderzoeken of niet altijd een langere rekenperiode moet worden
gebruikt, met afgestemde begincondities, in plaats van modelruns van enkele jaren. Mede
daarom wordt aanbevolen om in ieder geval de in 2016 gerealiseerde ontwikkeling van de
versnelling van de modelcodes te implementeren in een volgende release van het LHM,
zodat de rekentijd niet beperkend hoeft te zijn voor de kwaliteit van de modelanalyses.
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A Bijlage aangepaste invoerbestanden
In hoofdstuk 2 zijn de wijzigingen in de schematisatie te beschreven. In deze bijlage is een
overzicht gegeven van de invoerbestanden die aangepast zijn in de nieuwe release. De
bestanden zijn beschikbaar op de NHI-server.

Startgrondwaterstanden:
•
referentie_Modflow_model_heads_l1_l7_for_GxG_1995.rar (gezipt bestand)
Buisdrainage:
•
BODH_B_250.IDF
•
COND_B_250.IDF
Maaiveldgreppels:
•
DIEPTEtovMV_BRP2012_MVGREP_250M.IDF
•
COND_BRP2012_MVGREP_250M.IDF
NHI – Modflow runfile:
•
HFB weerstanden
•
GHB invoer
Beregening:
•
Beregen.asc
Oppervlaktewater schematisatie:
•
nhi_320_lsw_SP.shp
•
DMnetwerk_V8_201602.shp
•
lswattr.csv
•
waattr.csv
•
PlottoLSW.csv
•
MFtoLSW.csv
•
DW keys
•
LHM-LSM koppeling bestand.
Monotoniciteit unsa-database:
•
unsa_svat
Bodemeenheden:
•
bodemSCR654.asc
•
para_sim.inp
•
sel_key_svat_per.inp
Landgebruik:
•
LGN250.asc
•
rootzone_09112016.asc
•
verhard_m2.asc
•
luse_svat.inp
•
svat2swnr_roff.inp
•
beregen.asc
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•
•
•
•

bassinx.asc
lswattr.csv
waattr.csv
area_svat.inp

De aangepaste procedure voor het genereren van bestanden voor MetaSWAP is te vinden
op de NHI-server: P:\NHI-Activiteiten\2016\LHM\metaswap\bat, de naam van de batchfile is:
prepare_lhm_metaswap_v31032016.bat.
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B Overzicht van de BenO werkzaamheden en issues in JIRA

Paragraaf
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.6
2.4.1
2.4.2

Beschrijving

JIRA#

Initiële grondwaterstanden
Actualisatie buisdrainage
Implementatie maaiveldgreppels

129
240
243,
244
260
231
240

Toekenning breukweerstanden
Aanpassing schematisatie bij de grenzen
Wijziging landgebruik
Correctie invoerfile landgebruik SVAT
koppelingstabel
Aanpassing wortelzonedikte
Wijziging beregening
Uitbreiding van de bodemeenheden
Wijziging monotoniciteit in de unsa-database
Acceleratie van de MetaSWAP unsa-database
Actualisatie afwateringseenheden (LSW’s)
Aanpassingen netwerk DM
Aanpassingen MetaSWAP

3.2
3.3
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.5
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Aanpassingen MODFLOW
Voorbewerkingsprogrammatuur MetaSWAP
Grid naar MetaSWAP executable
Meteo executable
Nabewerkingstools
Controle waterbalanstermen oppervlaktewater
Controle grondwateronttrekkingen
Controle van chloride-afhankelijke
districtsinlaat
Aanpassingen t.b.v. de verdringingsreeks
Testberekeningen Meteobase
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188
240
240
137
223
229
230
234
219,
137,
178
213,
254
222
n.v.t
n.v.t.
n.v.t.
228
221,
224
200
229,
233
278

Wijziging
LHM
+
+

Wijziging
NHI
+

+
+
+

+
-

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
-

+

+

+
+

+
+
+
+
+
-

+

+

+

-

+
+

+
+
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C Bijlage beschrijving landgebruik in LHM
In deze bijlage is achtergrondinformatie van de modellering van het landgebruik in LHM
gegeven.
Landgebruik achtergrondtheorie
Het belang van juist gedefinieerde landgebruikstypen ligt in de directe koppeling van een
specifiek type en een gewasverdampingsfactor. Het landgebruik bepaalt hoe hoog de
verdamping vanuit de bodem en vanaf de vegetatie is. In het LHM is deze relatie
geparameteriseerd op basis van de “dual crop coefficient” (Vergelijking C), de FAO-56
benadering van Wright (1982). De gewasverdampingsfactor in deze methode, omvat het
effect van bodembedekking, wat betekent dat deze factor bij nul begint en toeneemt met
toenemende gewasgroei.
Vergelijking C1

𝑇𝑝 + 𝐸𝑝 = 𝐾𝑐𝑐 ∙ 𝐸𝐸0 + 𝐾𝑒 ∙ 𝐸𝐸0

Hierin is 𝑇𝑝 de potentiele verdamping [mm/d], 𝐸𝑝 is de potentiele bodemverdamping [mm/d],
𝐸𝐸0 is de referentie gewasverdamping [mm/d], 𝐾𝑐𝑐 is de gewasverdampingscoëfficiënt [mm/d]
en 𝐾𝑒 is de bodemverdampingscoëfficiënt [mm/d] (Van Walsum and Supit, 2012; Wright,
1982).
De gewasverdampingscoëfficiënten van de gidsgewassen zijn gekalibreerd als functie van de
Leaf Area Index (LAI), gebruikmakend van het gewasgroeimodel WOFOST voor de LAI (Van
Walsum en Supit ,2012), zie Figuur C.1. Voor de overige gewassen is een meer
pragmatische benadering gevolgd (Van Walsum, 2012).

Figuur C1 Relatie tussen LAI (x-axis) en gewascoëfficiënt, voor grasland, aardappels en mais; voor simulatie
zonder invanging.
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Vervolgens is het invangingsproces (“interception”) geparameteriseerd. Neerslag en
sproeiwater kunnen op twee manieren op de bodem neerkomen en/of worden geabsorbeerd;
indirect via de vegetatieve bodembedekking of direct. De totale verdamping van het aanwezig
vocht is afhankelijk van de verhouding kale grond versus vegetatie (zie Figuur C2). Een extra
term, als beschreven bij Van Walsum & Supit (2012), is nodig om dit invangingsproces te
kunnen modeleren. Vergelijking C1 wordt nu:
Vergelijking C2

𝑇𝑝 + 𝐸𝑖,𝑝 + 𝐸𝑠,𝑝 = �𝐾𝑐𝑐 �1 − 𝑊𝑓𝑓𝑓𝑓 � + 𝐾𝑖𝑖 + 𝐾𝑒𝑒 � ∙ 𝐸𝐸0

Waar 𝐸𝑖,𝑝 is de potentiele gewasverdampingswaarde, 𝐸𝑠,𝑝 is de potentiele

bodemverdampingswaarde, 𝑊𝑓𝑓𝑓𝑓 =

𝐸𝑖,𝑎

𝐸𝑖,𝑝

met 𝐸𝑖,𝑎 als de actuele

interceptieverdampingswaarde [mm/d], 𝐾𝑖𝑖 is de verdampingscoëfficiënt voor natte
gewassen, waarvoor geldt: 𝐾𝑖𝑖 > 𝐾𝑐𝑐 , en 𝐾𝑒𝑒 bodemverdampingscoëfficiënt. Dit betreft een
“diffuse” implementatie van de Rutter et al. (1970) methode (Van Walsum and Supit, 2012).

Het interceptie proces vindt plaats op een kleine tijdschaal. Fysisch gezien is het daarom
beter neerslag gegevens te gebruiken met een kleiner tijdsinterval dan daggemiddelde
waarden. Het effect van een tijdstap verkleining is tweeledig, maar ook tegenstrijdig:
1. een kleinere tijdstap betekent dat op sommige dagen de berging vaker wordt
aangesproken; dit vergroot de totaal gesimuleerde interceptie verdamping.
2. een kleinere tijdstap betekent ook dat er minder tijd is voor verdamping gedurende de
tijdstap. Bij hevige neerslag, heeft dit tot gevolg dat er gedurende de simulatie meer
percolatie vanaf de bladeren mogelijk is, resulterend in een afname van de totaal
gesimuleerde interceptie verdamping. Het gevolg van dit mechanisme is dat er meer
tijd is voor het transpiratie proces, wat weer leidt tot een toename in de totale
transpiratie (Van Walsum en Supit, 2012; Van Walsum, 2012).
Het tweede effect domineert boven het eerste. Om praktische redenen is tot nu toe gebruik
gemaakt van dagneerslagen. Om daarvoor te compenseren is het nodig om voor
dagneerslagen een kleinere invangcapaciteit te hanteren dan voor uurneerslagen. Op basis
van aparte kalibratie procedures is een parameterwaarde voor invangingscapaciteit, met
uurlijkse en dagelijkse tijdstapgroottes, en een gewascoëfficiënt per landgebruikstype
bepaald. Deze gegevens zijn samengevat in Tabel C1.

Figuur C3 Schematisch overzicht van het invangingsproces en het effect op de verdampingscoëfficiënten.
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Tabel C1 Vertaling van LGN-code naar LHM-landgebruik

LGN7

Beschrijving LGN7

LHM

Beschrijving LHM

1

Agrarisch gras

1

Agrarisch gras bemest

2

Mais

2

Mais zonder vanggewas

3

Aardappelen

3

Aardappelen (laat)

4

Bieten

4

Bieten

5

Granen

5

Granen

6

Overige landbouwgewassen

6

Overige landbouwgewassen

8

Glastuinbouw

8

Glastuinbouw

9

Boomgaarden

9

Boomgaarden

10

Bloembollen

10

Bloembollen

11

Loofbos

11

Loofbos

12

Naaldbos

12

Naaldbos

16

Zoet water

16

Water

17

Zout water

16

Water

18

Bebouwing in primair bebouwd gebied

18

Gras in bebouwd gebied

19

Bebouwing in secundair bebouwd gebied

18

Gras in bebouwd gebied

20

Bos in primair bebouwd gebied

11

Loofbos

22

Bos in secundair bebouwd gebied

11

Loofbos

23

Gras in primair bebouwd gebied

18

Gras in bebouwd gebied

24

Kale grond in bebouwd gebied

15

Kale grond

25

Hoofdwegen en spoorwegen

18

Gras in bebouwd gebied

26

Bebouwing in buitengebied

18

Gras in bebouwd gebied

28

Gras in secundair bebouwd gebied

18

Gras in bebouwd gebied

30

Kwelders

15

Kale grond

31

Open zand in kustgebied

15

Kale grond

32

Duinen met een lage vegetatie

14

Duinvegetatie

33

Duinen met een hoge vegetatie

14

Duinvegetatie

34

Duinheide

14

Duinvegetatie

35

Open stuifzand en/of rivierzand

15

Kale grond

36

Heide

20

Heidevegetatie

37

Matig vergraste heide

20

Heidevegetatie

38

Sterk vergraste heide

20

Heidevegetatie

39

Hoogveen

13

Moerasvegetatie

40

Bos in hoogveengebied

13

Moerasvegetatie

41

Overige moerasvegetatie

13

Moerasvegetatie

42

Rietvegetatie

13

Moerasvegetatie

43

Bos in moerasgebied

13

Moerasvegetatie

45

Natuurgraslanden

17

Natuurgraslanden

Tabel C2 geeft de vertaling van de LGN-code naar de in het LHM gebruikte landgebruikstype
beschrijving.
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Grasland

Mais

Aardappels

Boomgaarden

Loofbos

Naaldbos licht

Natte natuur

Droge natuur

Kale grond

Bebouwd gebied

Naaldbos donker

1

2

3

7

11

12

13

14

15

18

19

1,0

1,0

0,0

0,4

0,4

1,0

0,2

0,16

> 0,5

> 0,5

> 0,5

dag
1-90

1,0

1,0

0,0

0,4

0,4

1,0

0,2-1,0

0,16-0,8

> 0,5

> 0,5

> 0,5

dag
90-150

1,0

1,0

0,0

0,4

0,4

1,0

1,0

0,8

> 0,5

> 0,5

> 0,5

dag
150-260

Bodembedekkingsgraad

1,0

1,0

0,0

0,4

0,4

1,0

1,0-0,2

0,8-0,16

> 0,5

> 0,5

> 0,5

dag
260-320

1,0

1,0

0,0

0,4

0,4

1,0

0,2

0,16

> 0,5

> 0,5

> 0,5

dag
320-end

1,5

0,2

1,0

1,0

1,0

1,0

0,85xbbg*

0,9xbbg*

1,2xtf**

1,2xtf**

1,2xtf**

Gewas
coëfficiënt

5,25

2,25

0,0

0,35xLAI
(LAI<3)

0,35xLAI
(LAI<3)

2,35

5,1xbbg*

1,3

0,25xLAI

0,25xLAI

0,25xLAI

Uur basis

3,5

1,0

0,0

0,01xLAI
(LAI<3)

0,01xLAI
(LAI<3)

0,75

2,8xbbg*

0,1

0,035xLAI

0,035xLAI

0,035xLAI

Dagbasis

Invangingscapaciteit [mm]

Tabel C2

*bbg=bodembedekkingsgraad
**trans.fac.=transpiration factor

Landgebruikstype

Index
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landgebruikstype.
Overzicht van gebruikte bodembedekkingsgraad, gewascoëfficiënt en invangingscapaciteit per
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D Berekende waterbalansen grondwater
Hieronder zijn de waterbalansen weergegeven van het grondwater, voor verschillende
wijzigingen die zijn beschreven in hoofdstuk 2. De waterbalansen zijn beschreven vanuit
MODFLOW. Dit betekent dat de uitwisseling met MetaSWAP (waarin o.a. neerslag en
verdamping zijn verwerkt) beschreven zijn in de term “storage”.

Initiële grondwaterstanden (paragraaf 2.2.1)
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Buisdrainage (paragraaf 2.2.2)
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Landgebruik (paragraaf 2.3.1)
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Beregening (paragraaf 2.3.4)
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LSW schematisatie (paragraaf 2.4.1)

Veranderingsrapportage LHM 3.2.0

79

1230075-000-BGS-0004, 30 december 2016, definitief

Meteobase meteorologie invoer (paragraaf 4.6)
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E Analyse van chloride afhankelijke districtsinlaat
Deze bijlage geeft een uitgebreide analysebeschrijving van de chloridenormering in district
521.
Zoals zichtbaar is in Figuur E1 worden district 50 en 53 gekort, maar de watervraag voor
district 521 verandert nauwelijks. De inlaatcapaciteiten zijn respectievelijk 5 m3/s voor district
53, 2.3 m3/s voor district 50, en voor de inlaten van district 521 respectievelijk 0.8 m3/s uit
Nieuwe Maas en 0.53 m3/s uit de Noord. De watervraag van district 521 wordt in verhouding
60:40 verdeeld over de Nieuwe Maas en de Noord. Figuur E2 toont de chlorideconcentratie
bij het inlaat van district 53 (knoop 6037) en 521 (knoop 6038) uit de Nieuwe Maas. De
gevonden concentraties zijn voor beide knopen gelijk. De huidige inlaatnormen per district
zijn: 0.25 g/l (district 53), 0.60 g/l (district 50) en 0.25 g/l (district 521). De gemiddelde
chlorideconcentratie op het inlaatpunt overschrijdt de norm voor district 53 in decade 23-28,
30 en 35. Voor district 50: decade 28, 35, 36. Voor district 521: inlaat uit Nieuwe Maas
decade 26-28, 30, 35; inlaat Noord decade 24, 27, 28, 35. Figuur E3 laat de fractie van de tijd
zien dat de chlorideconcentratie onder de norm is. Dit is het kleinst bij de Nieuwe Maas (voor
district 521 en 53); voor district 50 met inlaat uit de Oude Maas is die fractie het grootst. De
inlaatcapaciteit van district 521 wordt wel degelijk gereduceerd, maar blijft nog net groot
genoeg om de vragen volgens verhouding 60:40 over beide inlaten te voldoen. Uit Figuur E4
blijkt dat district 50 en 53 een chloride probleem (code 2) hebben. District 521 daarentegen
wordt nog niet gekenmerkt door tekorten als gevolg van de chlorideconcentratie.
Een test met een verhoogde watervraag (1 m3/s) is uitgevoerd voor district 521. Dit is
toegepast voor alle decaden met een watervraag in district 521 en leidt zowel tot een hogere
watervraag als tot tekorten in het genoemde district. Figuur E5 laat zien dat bij een verhoogde
watervraag district 521 wel gekort wordt als gevolg van de chlorideconcentratie.
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Figuur E1: Watervraag en opgelegde kortingen voor district 50, 521 en 53

Figuur E2: Chlorideconcentraties inlaten
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Figuur E3: Fractie van de tijd dat chloride < norm
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Figuur E4: Oorzaak reductie onttrekkingen (NB code 2,3,6,7: éen van de redenen is de te hoge
inlaatchlorideconcentratie)
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50: Case decade
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521: Case decade
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Figuur E5: Resultaat oorzaak tekorten met district 521 met een vergrote watervraag van 1 m3/s
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F Voorbewerkingsstappen Meteobase dataset
Hieronder zijn de stappen weergegeven om data uit Meteobase te bewerken tot invoer van
LHM.

Neerslag
1. Downloaden juiste jaar (2004)
2. Checken data gebruikmakend van Panoply (netcdf data visualisatie tool), zie figuur F1
3. Neerslag sommeren van uurlijkse neerslagwaarden naar totale neerslag som per dag,
gebruikmakend van ncl script en gdal:
a. Ncl script voor het toevoegen van extra variabele aan nc-files met gesommeerde
neerslag waarden (“sum_netcdf_precipitation2.ncl”)
b. Checken gesommeerde waarden met Panoply

c. GDAL functies voor het omzetten van de gesommeerde neerslag variabele uit de
netcdf file van 0.01 mm/dag naar mm/dag.
d. GDAL functies voor het omzetten van netcdf naar ascii
e. Jaarsom van de neerslag controleren met “createidf.bat”
f. Invoer gebruiken voor LHM en testsom draaien
a. Meteobase (netcdf) - 0.01 mm/dag 00:00-23:59u

b. KNMI – mm/dag 08:00-07:59u

Figuur F1 Verschil in dagelijkse som als opgeslagen in de Meteobase grids voor 10 februari 2004 en ongeveer
eenzelfde 24-uurs som gebaseerd op de KNMI observaties. Let op: verschil in eenheid en verschil in
tijdsaanduiding.
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Verdamping
Voor het omzetten van de verdampingsgrids van netcdf naar ascii geldt eenzelfde procedure
als voor de neerslaggrids, namelijk:
1. Downloaden juiste jaar (2004).
2. GDAL functies voor het omzetten van de verdamping variabele uit de netcdf file van
0.01 mm/dag naar mm/dag.
3. GDAL functies voor het omzetten van netcdf naar ascii.
4. Jaarsom van de verdamping controleren met “createidf.bat”.
5. Invoer gebruiken voor LHM en testsom draaien.
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