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1 Een nieuwe basis voor waterkwaliteitsmodellering
1.1

Inleiding
Vanuit het waterbeleid is er grote behoefte aan een geïntegreerd waterkwantiteits- en
waterkwaliteits-instrumentarium dat betrouwbaar inzicht geeft voor de beantwoording van
diverse beleidsvragen:
-

-

-

Berekening van de effecten van maatregelen ten behoeve van de
Stroomgebiedbeheerplannen en het Beheerplan Rijkswateren voor de Kaderrichtlijn
Water (2015, 2018).
Beantwoording van actuele vragen vanuit de EU ten aanzien van de bijdrage van
land- en tuinbouw aan de belasting van het oppervlaktewater.
Berekening van de eutrofiëringtoestand in Nederland (incl. Noordzee) om in
internationaal overleg reducerende maatregelen in het buitenland te kunnen
agenderen.
Onderbouwen van de discussie over doelen voor de derde beheerplanperiode van de
KRW (2018).
Afweging van KRW-maatregelen met veiligheid (op termijn) en inzicht in het effect
van zoetwatervoorziening op de waterkwaliteit.

Daarnaast is er ook in het kader van het meststoffenbeleid en het
gewasbeschermingsmiddelenbeleid behoefte aan kwantitatief inzicht in oorzaak-gevolg
relaties en de kwantificering van de gevolgen van gebruiksnormen en gebruiksvoorschriften
voor de waterkwaliteit.
De onderbouwing van de diverse beleidsvragen vraagt om een degelijk samenhangend
instrumentarium voor de waterkwantiteit en de waterkwaliteit, laatst genoemde met nadruk op
nutriënten. Het huidige instrumentarium voor uit- en afspoeling van nutriënten, STONE, sluit
niet aan op de modellen voor de waterkwantiteit en is op onderdelen verouderd.
Voor het beantwoorden van de beleidsvragen is daarom het initiatief genomen om het
Nationaal Water Model (voorheen Deltamodel) uit te breiden met waterkwaliteit. Het
waterkwaliteitsinstrumentarium is consistent met - en maakt gebruik van - het Landelijk
Hydrologisch Model van NHI (LHM) dat eveneens onderdeel is van het Nationaal Water
Model. Het instrumentarium maakt gebruik van data, kennis en modules van het huidige
landelijke nutriënten uitspoelingsinstrumentarium STONE en is de beoogde toekomstige
vervanger van belangrijke onderdelen van STONE. Het nieuwe landsdekkende
uitspoelingsmodel en grondwaterkwaliteitsmodel zullen in de toekomst resultaten leveren aan
de KRW-Verkenner en SOBEK (Delwaq).
Ook op regionale schaal is er behoefte aan een samenhangend instrumentarium voor
waterkwantiteit en waterkwaliteit. Voor het bevorderen van de synergie tussen de landelijke
en regionale aanpak is een proces gestart om de landelijke en regionale ontwikkelwensen op
elkaar af te stemmen. In de verdere ontwikkeling van het waterkwaliteitsinstrumentarium is
dan ook ruimte voorzien om hierop te kunnen anticiperen.
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De ontwikkeling van het waterkwaliteitsinstrumentarium is opgedeeld in vier stappen en een
optionele vijfde stap. In de eerste stap (stap A) is de basis bestaande uit de landsdekkende
modellen ANIMO- en MT3DMS ontwikkeld. Dit is in juni 2015 opgeleverd en gerapporteerd in
een eerste versie van voorliggend document. De daarop volgende stap was de fysieke
koppeling van ANIMO en MT3DMS en beoordelen van de resultaten daarvan (deel stap B).
Deze werkzaamheden zijn gerealiseerd in de periode juli tot november 2015 en
gerapporteerd in voorliggend document als uitbreiding van de rapportage van juni (zie
hoofdstukken 4 en hoofdstuk 5). In vervolgstappen wordt de modelperformance verbeterd
door actualisatie van de modelinvoer (rest stap B). Vervolgens (stap C) wordt de koppeling
gerealiseerd met de KRW-Verkenner en worden de modeluitkomsten in één of eventueel
twee stappen geoptimaliseerd (stap D en optioneel E).
Naast deze ontwikkeling wordt naar verwachting parallel gewerkt aan verdere verbetering van
de hydrologie en de KRW-Verkenner. Een onderdeel dat nog niet is voorzien is verbetering
van de modelinvoer van ANIMO voor bemesting en bodemoverschotten en verbetering van
de koppeling aan depositiemodellen (zie aanbevelingen).
In voorliggende rapportage is de nieuwe basis van het landsdekkend uitspoelingsmodel en
grondwaterkwaliteitsmodel beschreven. In de eerste stap van ontwikkeling zijn aansluitend bij
het NHI (bijna) landsdekkende modellen van ANIMO en MT3DMS opgeleverd (zie figuur 1.1).
Deze modellen zijn ontwikkeld op basis van een gridresolutie van 250 meter en (voorlopig
nog) exclusief de Waddeneilanden omdat hier geen NHI schematisering voor beschikbaar is.
In de eerste stap van de ontwikkeling heeft de nadruk gelegen op het technisch operationeel
maken van de twee landsdekkende modellen. Aangetoond is dat de modellen in technische
zin goed draaien en de gewenste output genereren.

Figuur 1.1.

Schematische weergave van aansluiting van het uitspoelingsmodel en het grondwaterkwaliteitsmodel bij de deelmodellen MetaSWAP en MODFLOW van het NHI (eindsituatie, na
realisatie van de modelkoppelingen).

Producten van de werkzaamheden in de eerste stap van ontwikkeling zijn een technisch
werkende, landsdekkende ANIMO toepassing en een landsdekkende MT3DMS toepassing,
gevoed met de randvoorwaarden uit het Landelijk Hydrologisch Model van NHI (in deze
rapportage wordt het verder aangeduid als LHM).
Voor de huidige fase van ontwikkeling is afgesproken dat gewerkt wordt aan het realiseren
van de bouwstenen voor het nieuwe waterkwaliteitsinstrumentarium en dat nog geen
kwaliteitsverbetering in data en modellen wordt gerealiseerd; dit is voorzien in de volgende
stappen. Ook uitgebreide validatie op basis van metingen en calibratie is voorzien in een
2
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volgende fase. Al met al betekent dit dat verdere ontwikkeling nodig is, voordat de
rekenresultaten van het instrumentarium voor beleidsdoeleinden kunnen worden gebruikt.
Voor het ontwikkelen en operationaliseren van het uitspoelingsmodel ANIMO is een andere
werkwijze gehanteerd dan voor het grondwaterkwaliteitsmodel MT3DMS. De reden hiervoor
is dat ANIMO bestaat uit afzonderlijke modelkolommen, die in principe separaat kunnen
worden doorgerekend, terwijl MT3DMS een samenhangend ruimtelijk model is dat als geheel
wordt doorgerekend. Het accent van de werkzaamheden voor de modellen is daarom
verschillend; bij de ontwikkeling van ANIMO ligt het accent op het operationeel krijgen van het
grote aantal eenheden, terwijl bij MT3DMS de aandacht vooral is uitgegaan naar het
realiseren van een nieuw verfijnd lagenmodel voor de ondergrond, consistent met het LHM.
De werkwijze voor het genereren van invoer voor het landsdekkende ANIMO model wordt
toegelicht in hoofdstuk 2. De opzet van het landsdekkende MT3DMS model wordt in
hoofdstuk 3 toegelicht. Hoofdstuk 2 en 3 zijn meer gericht op inhoudelijke deskundigen die
geïnteresseerd zijn in de gehanteerde technische uitgangspunten. In deze hoofdstukken
wordt ook aangetoond dat de modellen in technische zin goed draaien. Ook wordt ingegaan
op de benodigde rekentijden en opslagcapaciteit van het modelinstrumentarium. De
informatie in de eerste drie hoofdstukken komt grotendeels overeen met de informatie in de
rapportage van juni 2015. Aangezien de inhoud van de hoofdstuk 2,3 en 4 soms behoorlijk
technisch van aard is, wordt aan het eind van elk hoofdstuk ook een toelichting gegeven op
de gerapporteerde werkzaamheden.
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de wijze waarop de deelmodellen ANIMO en MT3DMS
kunnen worden gekoppeld. In hoofdstuk 5 worden de resultaten van het gekoppeld
instrumentarium besproken. Daarbij worden de resultaten van het nieuwe instrumentarium
ook vergeleken met STONE. In hoofdstuk 6 ten slotte worden conclusies getrokken en een
doorkijk gegeven op het vervolg. Daarbij is ingegaan op de benodigde stappen om het
instrumentarium in de toekomst inzetbaar te maken.
In de volgende paragrafen (1.2 t/m 1.6) wordt eerst een nadere toelichting gegeven op de
visie op de modelontwikkeling en een nadere beschrijving gegeven van de modellen ANIMO
en MT3DMS en het instrumentarium STONE.

1.2

Achterliggende visie van het nieuwe instrumentarium op hoofdlijnen
Het raamwerk van het landsdekkend waterkwaliteitsmodel bestaat uit een koppeling tussen
het uitspoelingsmodel en een grondwaterkwaliteitsmodel, hiervoor zijn respectievelijk de
modelcodes ANIMO en MT3DMS geselecteerd. De ontwikkeling past in de visie (Boers et al,
2008) op de ontwikkeling van waterkwaliteitsmodellen voor het bodem- en
grondwatersysteem (zogenaamde emissiemodellen) en het oppervlaktewatersysteem (vanaf
de haarvaten tot aan het hoofdwatersysteem).
Belangrijke doelen van het instrumentarium zijn:
- kwantificering van nutriëntenvrachten naar het oppervlaktewater en concentraties in
bodem en grondwater;
- diagnose van de bijdrage van aan landbouw- en natuurgronden gerelateerde bronnen die
verantwoordelijk zijn voor de belasting van het oppervlaktewater (actuele bemesting, kwel,
depositie, waterinlaat, historische overbemesting, uitloging van sedimenten, mineralisatie
van ontwaterde veengronden);
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- voorspelling van effecten van gebruiksnormen en gebruiksvoorschriften voor
landbouwgronden;
- voorspelling van effecten van maatregelen in landgebruik en bodembeheer;
- ex-ante voorspellingen van de effecten van beleidsopties en voorgesteld beleid voor
mestnormen, zoetwaterbeheer en waterkwaliteitsbeleid; en
- verkenningen van de effecten van autonome ontwikkelingen in de landbouw en
klimaatverandering.
In de periode 2008 – 2010 is deze visie uitgewerkt, waarbij als doel is gesteld een landelijke
set aan modeltoepassingen te ontwikkelen waarmee de verschillende domeinen van het
watersysteem evenwichtig aan bod komen en geschakeld kan worden tussen grove landelijke
sommen en meer gedetailleerde regionale berekeningen (Boers et al, 2008). Bij het opstellen
en toetsen van de plannen zijn naast de kennisinstituten Alterra en Deltares diverse partijen
betrokken, waaronder PBL, Rijkswaterstaat, vertegenwoordigers van waterschappen en
marktpartijen. In januari 2010 is een release agenda met bijbehorende werkplannen voor de
ontwikkeling van het NHI waterkwaliteitsinstrumentarium ingediend bij de stuurgroep NHI.
In Figuur 1.2 is de visie op het te ontwikkelen waterkwaliteitsinstrumentarium volgens deze
plannen schematisch weergegeven. Daarin is te zien dat aansluitend op de deelmodellen van
het LHM ook deelmodellen voor de waterkwaliteit worden ontwikkeld. Opgemerkt wordt dat in
de figuur geen aandacht is besteed aan de berekening van de bronnen voor
nutriëntenvrachten en –concentraties, omdat de figuur dan te complex zou worden. Voor het
doel waarvoor het instrumentarium wordt ontwikkeld is het wel nodig om ook deze input
verder uit te werken. In het eerste deel van de ontwikkelfase kunnen mestgiften vanuit
STONE worden overgenomen, maar voor de voorziene beleidstoepassingen wordt afgeraden
om de berekeningswijze uit STONE te blijven over nemen; dit zou namelijk tot een
onevenwichtige benadering leiden.

Figuur 1.2

4
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In de afgelopen tien jaar is STONE toegepast in combinatie met modellen voor mestinput
zoals CLEAN en MAMBO. Voor een eerste succesvolle en evenwichtige beleidstoepassing is
het gewenst om ook aan een verfijning van het MAMBO-model of een alternatief hiervoor te
werken en ook de koppeling aan N-depositiemodellen te herzien (zie aanbevelingen). De
functionaliteit en de nauwkeurigheid van het nieuwe waterkwaliteitsinstrumentarium zijn
namelijk mede afhankelijk van de wijze waarop bemesting en (beleids)maatregelen worden
toegepast op het instrumentarium.
De stuurgroep NHI heeft de visie op het te ontwikkelen waterkwaliteitsinstrumentarium
omarmd, maar wegens gebrek aan financiële middelen destijds geen opdracht gegeven voor
de benodigde ontwikkeling van het waterkwaliteitsinstrumentarium en deze werkzaamheden
voor onbepaalde tijd opgeschort. Wel werd afgesproken dat bij eventuele inhoudelijke
uitwerking op dit gebied door de leden van de stuurgroep niet zou worden afgeweken van
deze visie.
Een belangrijke reden voor de gekozen modelconcepten voor het bodem-grondwatersysteem
(ANIMO en MT3DMS) is de directe aansluiting bij de modelconcepten voor de
grondwaterkwantiteit (MetaSWAP – MODFLOW), voor zowel de landelijke toepassing als de
meeste regionale toepassingen. Een andere belangrijke reden is dat met deze
modelconcepten gebruik kan worden gemaakt van eerder opgebouwde kennis en ervaring
met de modellen, bijvoorbeeld de ervaring met ANIMO en STONE, de modellen in EuroHARP
en regio-pilots voor de koppeling ANIMO-MT3DMS.
In september 2012 is de visie op het waterkwaliteitsinstrumentarium besproken in de
gezamenlijke stuurgroepen NHI en KRW-verkenner. In een notitie (van der Bolt et al, 2012) is
geconstateerd dat de inhoudelijke invulling van de visie nog steeds actueel is en dat enkele
ontwikkelingen in de periode 2008 - 2012 (bijv. MetaSWAP en de voortgaande ontwikkeling
van de KRW-Verkenner) hebben bijgedragen aan een deel van de beoogde uitwerking. In de
bijeenkomst is afgesproken een gezamenlijk toekomstperspectief en agenda te schetsen voor
waterkwaliteitsmodellering, maar daar was destijds geen vervolg meer aan gegeven. Begin
2015 is de eerder opgestelde informatie (Boers et al, 2008, van der Bolt et al, 2012) opnieuw
beoordeeld en afgewogen tegen alternatieven. Dit heeft geleid tot dezelfde conclusie dat de
visie op het waterkwaliteitsinstrumentarium nog actueel is.

1.3

Beschrijving van het huidige uitspoelingsmodel voor nutriënten STONE
Voor beleidsstudies worden de milieugevolgen van mestgebruiksnormen voor stikstof en
fosfaat verkend met behulp van het modelinstrumentarium STONE. STONE staat voor
‘Samen Te Ontwikkelen Nutriënten Emissiemodel’. Voor een gedetailleerde toelichting op het
instrumentarium wordt verwezen naar Beusen et al. (2004), Overbeek et al. (2000) en Wolf et
al. (2003).
STONE is ontwikkeld om op nationale schaal effecten van mestbeleid (rekenvarianten van
dierlijke mest- en kunstmestgiften) zichtbaar te maken voor verschillende combinaties aan
bodemgebruik, grondsoort en hydrologische omstandigheden. Hiervoor is Nederland
opgedeeld in 6405 ruimtelijke eenheden of plots, die bestaan uit meerdere gridcellen van 250
x 250 m (Kroon et al, 2001). Elke plot kan beschouwd worden als een unieke eenheid van
onder meer landgebruik, bodemtype en hydrologie. De diepte van de modelonderrand in de
modelsimulaties is vast en bedraagt 13 meter. De grootte van de plots varieert van 25 tot
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circa 21.500 ha, met een mediaanwaarde van 288 ha. Een plot bestaat meestal niet uit één
aaneengesloten gebied, maar ligt verspreid over één of meerdere regio’s. Van ieder plot
wordt de water- en nutriëntenbalans en de emissie naar grond- en oppervlaktewater
berekend.
Het rekenhart voor de berekening van de nutriëntenuitspoeling is ANIMO (Groenendijk et al,
2005), zie de volgende paragraaf. Voor de toepassing van ANIMO binnen STONE zijn
diverse data en informatie van andere modellen nodig (zie figuur 1.3). Per gewasbodemcombinatie worden mestgiften aangeleverd voor de periode 1986-2005 door MAM en
voor 2006 en later door MAMBO (Kruseman et al, 2012). Voor het berekenen van de
nutriëntenafvoer door gewasopbrengst (de terugkoppelingen van gewasproductie en
bodemvruchtbaarheid) worden de modellen QUADMOD (ten Berge et al, 2000) en MEBOT
(Schreuder et al, 2008) ingezet. Voor atmosferische depositie wordt gebruik gemaakt van
resultaten van OPS/SRM. Verder heeft ANIMO diverse invoer nodig voor de bodem tot en
met de onderrand op 13 meter diepte. Voor een toepassing van STONE is gedetailleerde
hydrologische informatie nodig. Voor dit doel is een koppeling tussen SWAP (topsysteem) en
NAGROM (diep grondwater) tot stand gebracht. (Kroes et al, 2001).
Het STONE-instrumentarium bevat een groot aantal inhoudelijke domeinen en voor de
koppeling tussen de verschillende domeinen zijn diverse wijzen van schaling van in- en
uitvoer nodig. Dit maakt het instrumentarium complex, waardoor er weinig inhoudelijke
experts zijn die het hele instrumentarium goed overzien. Het instrumentarium is bovendien op
onderdelen verouderd, bijvoorbeeld op het gebied van de hydrologie, dat is gebaseerd op
modeluitkomsten van voorlopers van het NHI uit 2008, die niet meer worden onderhouden.
Het landgebruik is vast (gras, snijmaïs, akker- en tuinbouw en natuurgronden) en gebaseerd
op oudere landgebruikopnamen (LGN 3+: 1995-1999; de Wit et al, 1999). Een andere
belangrijke tekortkoming van het instrumentarium is dat door de starre indeling in plots en de
koppeling op afstand aan de hydrologie (SWAP-NAGROM) het instrumentarium praktisch niet
kan worden ingezet voor het doorrekenen van waterhuishoudkundige maatregelen en
veranderend landgebruik. STONE was bedoeld voor scenario’s en maatregelen op het
gebied van bemesting.
Meteo
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STONE is gekalibreerd op basis van de huidige invoer en uitvoer van de onderliggende
modellen. Daarmee is STONE op landelijke schaal in staat om trends als gevolg van
weerjaren en als gevolg van bemesting adequaat te simuleren. Hieronder is een voorbeeld
weergegeven voor de gesimuleerde nitraatconcentratie in zandgebied, voor zowel de
categorie ‘gras en snijmaïs’ als ‘akkerbouw’ (figuur 1.4). Daarbij is vergeleken met
meetwaarden uit het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM).

Figuur 1.4 Voorbeelden van gemeten nitraatconcentraties in het zandgebied en concentraties
berekend met STONE; links voor gras en mais, rechts voor akkerbouw.

1.4

Beschrijving van het model ANIMO
Het model ANIMO (Groenendijk et al, 2005) berekent de uitspoeling van N en P naar gronden oppervlaktewater bij verschillende bodemkundige, hydrologische en landbouwkundige
grondgebruikssituaties. In ANIMO worden de belangrijkste processen die een rol spelen in de
koolstof-, stikstof- en fosforkringloop gesimuleerd (zie bijlage A). In deze paragraaf volgt een
beknopte opsomming van de simulatie van deze processen. Voor een uitgebreide
beschrijving van de processen wordt verwezen naar de gebruikershandleiding ANIMO 4.0
(Renaud et al, 2005).
Voor de toepassing van ANIMO zijn hydrologische gegevens nodig die door een extern
waterkwantiteitsmodel worden berekend. Het model heeft opties voor de koppeling aan
hydrologische eenheden (perceel of subgebied) De waterbalansgegevens worden hiervoor
per tijdstap voor het perceel of subgebied en per grondgebruiksvorm ingelezen.
In STONE is tot nu toe voor hydrologische gegevens gebruik gemaakt van
berekeningsresultaten van SWAP. In 2011 en 2012 is een procedure ontwikkeld om
resultaten van het LHM te gebruiken als invoer voor SWAP (Veldhuizen en Tiktak, 2011,
2012). Om aansluiting op het LHM te realiseren zijn als tussenstap in 2013 inspanningen
verricht om de verschillen in modelconcepten, invoergegevens en parameterwaarden tussen
SWAP en MetaSWAP te minimaliseren en de berekeningsresultaten verder op elkaar af te
stemmen. Op basis van de plotbenadering zijn berekeningsresultaten voor 30-jarige
klimaatreeksen van beide modellen vergeleken en vrijwel altijd identiek gebleken (Alterra,
2013, info in powerpoint, niet gerapporteerd). Daarmee wordt verwacht dat MetaSWAP
geschikt is om uitvoer te genereren voor ANIMO, mits het LHM kwalitatief betrouwbare
resultaten oplevert. Een landsdekkende toepassing van de LHM resultaten voor
waterkwaliteitsberekeningen zal zich moeten bewijzen in de praktijk, omdat tot op heden nog
geen ANIMO-berekeningen zijn gebaseerd op het LHM.
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In ANIMO worden bij het watertransport in de bodem verschillende stoffen in beschouwing
genomen. Voor de beschrijving van dit transport is het bodemprofiel in lagen
geschematiseerd (zie figuur 1.5). In de bewortelde zone wordt water aan de bodem
onttrokken door plantverdamping. De uitstroming naar ontwateringsmiddelen wordt
beschreven als een laterale lekterm. De bovenste lagen voeren overtollig water naar de
greppels (vierde orde) en perceelsloten (derde orde) af en lager gelegen lagen naar de
tweede orde afvoerkanalen. Uit de onderste laag treedt een verticale kwel of wegzijging naar
de aquifer op (eerste orde). Tevens vindt er verticaal transport tussen lagen plaats. In ANIMO
wordt ervan uitgegaan dat een kanaal tevens als sloot en greppel (drainageterm)
functioneert.
Soil

Surface water

volatilization,
deposition fertilization denitrification
crop uptake

surface runoff

water level

leaching of N and P

percolation of N and P

- cycles of C, N, P
- mineralization, sorption,
denitrification, crop uptake, etc.
- influences of moisture, pH,
aeration, temperature
- transport of NO 3-N, NH4-N,
org-N, PO 4-P, org-P

leaching of N and P

leaching of N and P

Groundwater
Figuur 1.5.

Schematische weergave van de berekening van uit- en afspoeling in ANIMO

De laagindeling is gebaseerd op de fysische en chemische eigenschappen van de
verschillende bodemhorizonten. De horizonten in de bewortelde en biologisch actieve
bodemlagen worden in meerdere en dus dunnere lagen onderverdeeld. Naast afvoer naar
ontwateringsmiddelen kan het model afspoeling van oppervlakkig toegediende meststoffen
over het bodemoppervlak simuleren.
De omzettingen in de beschreven kringlopen (zie bijlage A) zijn voornamelijk gemodelleerd
als eerste orde processen. De snelheidsconstanten worden gecorrigeerd voor de
omgevingsfactoren temperatuur, vocht, pH en anaerobie. De factoren voor temperatuur,
vocht en pH zijn in het model onafhankelijk van de omzettingen in de genoemde kringlopen.
De factor voor anaerobie hangt echter wel af van de aanwezigheid van ammonium en de
organische stofomzettingen.
De reductiefactoren voor omgevingsfactoren worden met elkaar vermenigvuldigd. Dit
resulteert in één 'overall' reductiefactor voor de processnelheid. De vochtreductie en de
reductie voor anaerobie sluiten elkaar doorgaans uit: vochtreductie treedt alleen op onder
droge omstandigheden en anaerobie alleen onder natte omstandigheden.
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1.5

Beschrijving van het model MT3DMS
MT3DMS staat voor “Modular Transport in 3 Dimensions”. De toevoeging “MS” staat voor
Multispecies, waarmee transport van verschillende stoffen tegelijkertijd kan worden
gesimuleerd. Dit onderscheidt de code van de vroegere versie MT3D, waarmee slechts
transport van één stof tegelijkertijd kon worden berekend.
MT3DMS is wereldwijd de meest gebruikte code voor het berekenen van transport van
stoffen in het grondwater. Deze populariteit is voornamelijk te danken aan de directe link met
MODFLOW, dat op zijn beurt de meest gebruikte code voor modellering van
grondwaterstroming (kwantiteit) is. De directe link houdt in dat MT3DMS dezelfde
schematisering kent; het eindige differentiegrid en de toekenning van randvoorwaarden en
bron- en lektermen zoals waterlopen en onttrekkingen. MODFLOW genereert uitvoer die
direct is in te lezen door MT3DMS, als basis voor de transportberekeningen. De benodigde
uitvoer van MODFLOW bestaat uit berekende fluxen over alle randen van alle modelcellen,
alsmede de fluxen die samenhangen met de randvoorwaarden en alle bron- en lektermen.
MT3DMS gebruikt deze fluxen in ongewijzigde vorm om het transport van stoffen mee te
berekenen.
MT3DMS kent net als MODFLOW een modulaire structuur. Dit houdt in dat de verschillende
transportfenomenen (bv. advectie, dispersie/diffusie, reacties, sources en sinks) in- en
uitgeschakeld kunnen worden door de gebruiker en dat ook eenvoudig nieuwe modules aan
de code toegevoegd kunnen worden.
MT3DMS is een generieke code, wat wil zeggen dat alle stoffen er mee gemodelleerd kunnen
worden. De gebruiker kan namelijk de eigenschappen van de gemodelleerde stoffen via
invoerbestanden opgeven aan het model. Deltares ontwikkelt en beheert een eigen versie
van MT3DMS om de volgende redenen:
1. Parallellisatie: Deltares heeft de code van MT3DMS geparallelliseerd, zodat berekeningen
verdeeld kunnen worden over een groot aantal processoren (Verkaik et al, 2010; zie ook
paragraaf 3.5.1).
2. iMOD: MT3DMS is in de iMOD omgeving gebracht, zodat dezelfde voordelen behaald zijn
voor opzet en gebruik van MT3DMS-modellen als voor de MODFLOW modellen.
3. Integratie van RT3D. RT3D is een op MT3DMS gebaseerde code die het mogelijk maakt
ook reacties tussen stoffen te modelleren. Dat is geen standaard functionaliteit van MT3DMS.
Deltares heeft RT3D geïntegreerd in MT3DMS als een additionele, via de runfile aan te
roepen package, zodat de Deltares versie van MT3DMS ook multispecies reactions kan
berekenen (zie nadere info in paragraaf 3.5.1).
Met MT3DMS kan voor een gebied een ruimtelijk model worden gemaakt waarmee de
complete grondstroming, van diepe ondergrond tot en met de interactie met rivieren, kleine
waterlopen en greppels kan worden gesimuleerd. Ter illustratie van het type resultaten zijn in
figuur 1.6 enkele voorbeelden van uitkomsten van een MT3DMS model weergegeven voor
het stroomgebied van Quarles van Ufford (Waterschap Rivierenland). In deze pilot zijn
uitkomsten gebruikt van de hydrologische modeltoepassing MORIA, dat evenals LHM is
gebaseerd op MODFLOW en MetaSWAP.
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Figuur 1.6

Voorbeeld van een modelresultaat van MT3DMS zoals gebruikt in de modellering van Quarles van
Ufford. Boven is de verspreiding te zien van een tracer, die in constante concentratie (100 kg/m3) is
toegekend aan het oppervlaktewater van de Maas en de Waal, weergegeven na 25 jaar simulatie.
Onder is de verspreiding weergegeven van dezelfde tracer (100 kg/m3), maar nu toegekend aan de
grondwateraanvulling, na 100 jaar simulatie.

1.6

Waarom een combinatie van ANIMO en MT3DMS?
Zowel ANIMO als MT3DMS kunnen in principe het onverzadigde en het verzadigde domein
beschrijven. Dit leidt tot de vraag waarom voor het landelijke waterkwaliteitsmodel gebruik
gemaakt wordt van twee modelcodes voor het bodem- en grondwatersysteem (zie figuur 1.7).
Voor de beantwoording van deze vraag wordt eerst de (hypothetische) consequentie van de
toepassing van slechts één van de modelcodes voor geïntegreerde modellering van het
bodem- en grondwatersysteem op landelijke schaal besproken.
Met enkel ANIMO kan geen horizontale verplaatsing van stoffen in het diepere grondwater
worden gemodelleerd. Dit houdt verband met het 1D/quasi-2D karakter van ANIMO (en de
achterliggende hydrologische modelcode (Meta)SWAP). Daarmee wordt verticale stroming
en transport berekend door een 1D modelkolom. Er is geen mogelijkheid voor uitwisseling
tussen modelkolommen. Alleen voor heel speciale toepassingen is er software voor het
rekenen met uitwisseling tussen modelkolommen (bufferstrook op perceelschaal), maar deze
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is niet toepasbaar op regionale of landelijke schaal. Er is wel de mogelijkheid laterale
lektermen (drainage) te verdisconteren, maar deze lektermen zijn dan wel direct ‘het model
uit’. Daardoor kunnen regionale stofstromen (bv. van infiltratie- naar kwelgebied) en diepere
receptoren zoals drinkwateronttrekkingen niet gemodelleerd worden.
Voor toepassing van enkel MT3DMS is de LHM-modelresolutie van 250x250 meter te grof
om goed het topsysteem te kunnen modelleren. De drainageafstanden in Nederland zijn vaak
veel kleiner dan 250 meter. Voor het verkrijgen van goede reistijdverdelingen naar de
ontwateringsmiddelen - die zeer bepalend zijn voor reactief stoftransport - is het gebruik van
meerdere gridknooppunten langs de transportroute noodzakelijk. Met een 250x250 meter
resolutie kan niet aan deze voorwaarde voldaan worden. Echter, een hoge modelresolutie
met zeer verfijnde schematisering zou op landsdekkende schaal een (veel) te zwaar
rekeninstrument opleveren en wordt met de huidige techniek niet haalbaar geacht.

Figuur 1.7:

Opzet van het gecombineerde uitspoelingsmodel en grondwaterkwaliteitsmodel

Verder missen in een toepassing van enkel MT3DMS de mogelijkheden voor het omgaan met
bodembeheer (ploegen, etc.), verschillende managementaspecten van bemesting (mestgift in
afhankelijkheid van bodemvruchtbaarheid, mestinjectie) en de interactie van de bemesting en
de gewasopname (koppeling aan QUADMOD en MEBOT). Deze processen zijn van groot
belang voor het doorrekenen van effecten van bron-gerichte maatregelen omdat het
overgrote deel van de jaarlijkse stikstof- en fosforkringloop zich aan het maaiveld en in de
wortelzone voltrekt.
Naast inhoudelijke redenen zijn er nog pragmatische redenen om te kiezen voor beide
modelcodes, zoals de directere aansluiting bij de deelmodellen MetaSWAP en MODFLOW in
LHM. Bovendien is door de grote investering in ANIMO en de opgedane kennis rond het
model het gebruik van alleen MT3DMS geen optie. Omgekeerd is het niet de moeite waard
om vergelijkbare tools en gebruikersinterfaces die ontwikkeld zijn voor het grondwater (iMOD)
opnieuw te bouwen voor het grondwater in ANIMO.
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Het belangrijkste voordeel van het combineren van een landsdekkend ANIMO- en MT3DMS
model is dat - anders dan de geaggregeerde plot-benadering in STONE - locatie specifieke
resultaten kunnen worden berekend die direct aansluiten bij de hydrologie en die eenvoudig
naar het gewenste presentatieniveau kunnen worden geaggregeerd, bijvoorbeeld naar KRWwaterlichamen, stroomgebieden, districten, et cetera.
De keerzijde is dat dit leidt tot langere rekentijden (zie hoofdstuk 4). De keuze voor de
combinatie van ANIMO en MT3DMS betekent echter niet dat in de toekomst voor elk
vraagstuk altijd beide modelcodes moeten worden ingezet. Met het beoogde instrumentarium
kunnen landsdekkende basisberekeningen worden uitgevoerd voor het bodem- en
grondwatersysteem, inclusief de uitwisseling met oppervlaktewater. Door de koppeling van
het landsdekkend ANIMO model en het MT3DMS model wordt de uitwisseling van nutriënten
tussen de ondiepe en de diepere ondergrond gerealiseerd. In de praktijk kunnen de
deelsystemen echter vervolgens ook los van elkaar worden ingezet. Bij vraagstukken die
alleen gefocust zijn op de bodem en het topsysteem, kan worden volstaan met berekeningen
met ANIMO (landsdekkend of deelselecties), waarbij gebruik wordt gemaakt van
randvoorwaarden berekend met MT3DMS. Omgekeerd kan voor analyse van het diepere
grondwater worden volstaan met MT3DMS, met randvoorwaarden berekend met ANIMO.
Ook hier kan desgewenst worden volstaan met een deelselectie van het systeem,
bijvoorbeeld een bepaalde regio, met behulp van randvoorwaarden uit het grotere MT3DMS
model. Op deze wijze kan het instrumentarium verder worden ontwikkeld voor berekening
van delen van het systeem, zolang bewaakt wordt dat de uitwisseling tussen de
deelsystemen niet afwijken van de initiële basiscondities, welke zijn berekend met een
combinatie van het volledige ANIMO en MT3DMS instrumentarium.
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2 Opzet van het landsdekkende uitspoelingsmodel
2.1

Werkwijze op hoofdlijnen
In dit hoofdstuk wordt toegelicht op welke wijze het landsdekkend uitspoelingsmodel is
opgezet op basis van ANIMO, consistent met de waterkwantiteit in LHM versie 3.02.
Daarmee wordt een alternatief gegenereerd voor de plotbenadering in STONE en aansluiting
gerealiseerd met actuele hydrologische berekeningen in MetaSWAP uit NHI.
Voor de uitwerking van het landsdekkende uitspoelingsmodel is gekozen voor een
gefaseerde aanpak, waarbij de ontwikkeling eerst wordt uitgewerkt in een proefgebied
bestaande uit 3560 eenheden (gridcellen van 250 meter) en informatie wordt ontleend aan de
schematisering van het huidige STONE-model. In het gekozen proefgebied bevindt zich een
spreiding van gebiedskenmerken die representatief is voor het grootste deel van Nederland.
Daardoor kan in een beperkt en overzichtelijk gebied de technische aansluiting van met name
de hydrologische randvoorwaarden op de ANIMO rekeneenheden worden getest en
uitgewerkt. Vervolgens wordt dit voor heel Nederland (419.781 gridcellen) uitgewerkt, waarbij
het accent van de werkzaamheden ligt op het operationeel krijgen van het grote aantal
ANIMO eenheden.
Volgens de oorspronkelijke opdrachtomschrijving zal het uitspoelingsmodel operationeel
worden gemaakt op de NMDC-server. In de opzet van de werkzaamheden was daarom
voorzien dat eerst op een lokale werkomgeving de aansluiting en consistentie met het NHI
wordt getest voor het pilotgebied. Vervolgens zou de implementatie worden gekopieerd naar
de NMDC-server en worden getest of bij het NMDC dezelfde resultaten voor het pilotgebied
worden gegenereerd als lokaal en of de berekeningen op landelijke schaal op het NMDC
kunnen worden uitgevoerd. In overleg met RWS WVL is tijdens de uitvoering echter
afgeweken van deze opzet. Besloten is de modellen vooralsnog niet te hosten bij het NMDC,
maar alle werkzaamheden voor ANMIO uit te voeren op het rekencluster van Alterra. De
reden is dat de benodigde hardware niet tijdig kon worden gerealiseerd bij het NMDC.
Daarvoor in de plaats is gekozen om extra aandacht te geven aan de benodigde rekentijd en
opslagcapaciteit, die als wensen voor toekomstige hosting (bijvoorbeeld bij NMDC/SCC
Campus) kunnen worden beschouwd (zie hoofdstuk 4).
De volgende werkzaamheden zijn voorzien om de landelijke koppeling ANIMO-LHM te
realiseren op basis van een pilotgebied binnen Nederland:
1. Verder ontwikkelen van de software voor data transfer en de aansturing van ANIMO
berekeningen, gebruikmakend van LHM-resultaten;
2. Klaarzetten van referentie-berekeningen voor de eerste serie tests: de invoer van 6405
STONE-plots kopiëren naar 420.000 rekeneenheden waar dat kan en schematiseren op
basis van kenmerken van landgebruik, bodem en Gt (t.b.v. het 1:1-rekenen).
3. Uitvoeren van de berekeningen voor het pilotgebied (oorspronkelijk bedoeld als referentie
voor de NMDC-resultaten).
4. Testen of de berekeningen voor het hele landelijk gebied1 in Nederland kunnen worden
uitgevoerd (oorspronkelijk bedoeld bij het NMDC) en bepalen van de dataopslag- en/of
looptijd.

1

Met het landelijk gebied wordt bedoeld het areaal van Nederland exclusief het stedelijk gebied en oppervlaktewater
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Het product van deze werkzaamheden is een technisch werkende, landsdekkende ANIMOtoepassing die gebruik maakt van de LHM-resultaten en waarvan de benodigde rekentijd en
opslagcapaciteit voor de landelijke toepassing in beeld zijn gebracht.
2.2

Verbeterde software voor koppeling LHM aan ANIMO
Voor het aansluiten van ANIMO op LHM wordt per gridcel van 250 x 250 m hydrologische
uitvoer van MetaSWAP overgedragen aan ANIMO (zie figuur 1.1). Door deze 1:1 koppeling
blijven de gebiedsspecifieke hydrologische kenmerken behouden in de invoer voor ANIMO.
Voor de overdracht van de hydrologische informatie is software ontwikkeld die per
compartiment van ANIMO, per tijdseenheid (decade), de juiste randvoorwaarden vanuit het
grondwatermodel oplegt. Hierbij is voortgebouwd op ontwikkelsoftware die in een ander
project is toegepast (Veldhuizen, Mulder 2013) voor het afleiden van grondwaterrandvoorwaarden uit het Deltamodel. Deze software is niet gepubliceerd, maar beschreven in
bijlage C (Van Walsum, 2013).
In de modelcode voor de koppeling van LHM aan ANIMO is de verdeling gerealiseerd van
drainagefluxen naar fluxen per compartiment, per ontwateringssysteem en per tijdstap van
het waterkwaliteitsmodel, in dit geval per decade. Uit deelresultaten bleek dat deze werkwijze
niet robuust is, met name wanneer zich binnen een decade een verandering voor doet van
infiltratie naar drainage. De situatie aan het einde van de decade is dan niet consistent met
de netto flux van de decade, wat zelfs tot waterbalans fouten bleek te kunnen leiden. Daarom
is ervoor gekozen de code te herzien, waarbij de verdeling van de drainagefluxen per tijdstap
van MetaSWAP wordt gedaan, en vervolgens de fluxen voor de decade worden
gesommeerd. Dat is de werkwijze die ook in SWAP wordt gevolgd.
Opgemerkt wordt dat de verbeteringen voor de verdeling van de drainagefluxen per
compartiment worden geïmplementeerd in de nieuwe versie van het LHM (versie 3.1.0,
Hoogewoud et al, in prep.). Het betreft met name het wegschrijven van de MODFLOW
drainagefluxen en oppervlaktewaterpeilen per systeem en het doorgeven ervan aan
MetaSWAP. Voor LHM 3.1.0 is in het kader van de reparatie van zout de software getest voor
toepassing in TRANSOL. Aanbevolen wordt bij implementatie van LHM 3.1.0 resultaten in
ANIMO deze software nog wel extra te testen voor toepassing in ANIMO (volgende fase).

2.3

Opzet van de schematisering voor ANIMO
Voor elk compartiment van ANIMO (250 m gridcel) wordt invoer aangemaakt die aansluit bij
de schematisatie in LHM. Voor het genereren van de (overige, niet-hydrologische) invoer
wordt de bestaande STONE-schematisering via een neerschaalprocedure toegekend aan de
compartimenten van ANIMO, op basis van kenmerken van bodem, landgebruik en
grondwaterklasse, welke corresponderen met de in het LHM gehanteerde waarden.
De nieuwe opzet met compartimenten van 250 m gridcellen leidt tot een fundamenteel
andere schematisering dan in STONE. In STONE wordt gerekend voor 6405 plots, of in een
uitgebreidere versie 8500 plots. Een plot bestaat uit een verzameling gridcellen voor het
landelijk gebied, met dezelfde bodem, hydrologie, landgebruik en landbouwkundige
bedrijfsvoering / mestgiften (zie ook de beschrijving in paragraaf 1.3). Het LHM berekent de
hydrologie van het topsysteem per individuele rekeneenheid, een (grid)cel waarbij één
grondgebruiksvorm wordt onderscheiden; open water, stedelijk of een landgebruiksvorm voor
het landelijk gebied, bijv. natuur, grasland, mais, akkerbouw. Het LHM biedt technisch wel de
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mogelijkheid om desgewenst in de toekomst meer landgebruiksvormen per rekeneenheid te
onderscheiden. De combinatie van de abiotische eigenschappen van een rekeneenheid met
het landgebruik, i.e. het geschematiseerde bodem-water-plant-atmosfeer systeem wordt in
deze rapportage ook wel aangeduid als een SVAT, een Soil-Vegetation-ATmosphere
eenheid.
2.3.1

Aanpassingen voor het gebruik van LHM-resultaten in ANIMO
Voor de ontwikkeling van de koppeling aan LHM is gebruik gemaakt van de meest recente
hydrologische uitvoer die beschikbaar was voor de referentieperiode 1981 - 2010. Aangezien
er geen hydrologische uitvoer beschikbaar op basis van NHI versie 3.02, is gebruik gemaakt
van een run van het Nationaal Water Model (voorheen Deltamodel) op basis van NHI versie
3.01. Voor het grondwater zijn de verschillen in deze versie beperkt; het voornaamste verschil
tussen NHI 3.01 en 3.02 is de verbeterde functionaliteit in het oppervlaktewater, t.b.v. de
KRW-verkenner. De consistentie in de schematisatie van de ondergrond in ANIMO en NHI
versie is dus voor deze ontwikkelfase voldoende geborgd.
Ten behoeve van de waterkwaliteitsberekeningen op basis van het LHM zijn de volgende
aanpassingen noodzakelijk ten opzichte van de plot-benadering in STONE:
- hanteren van een generieke laagindeling;
- aanpassing van de diepte van het profiel per rekeneenheid;
- verder robuust maken van de rekenwijze.
De aanpassingen worden hieronder toegelicht.
Hanteren van een generieke laagindeling
Voor de laagindeling (compartimenten) is gebruik gemaakt van een laagindeling in een
ontwikkelversie van MetaSWAP, die kan worden beschouwd als een voorloper van LHM
3.1.0. Hierdoor is tijdens de modelontwikkeling zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de
meest actuele versie van LHM (versie 3.1.0). Het belangrijkste verschil ten opzichte van NHI
3.01 en 3.02 betrof verfijnde profielen met (maximaal) 5 cm intervallen tot 5 meter diepte, en
in de eerste 15 cm extra verfijnde compartimenten. Deze indeling in compartimenten is
gekozen om de numerieke dispersie van het ANIMO stoftransport-concept gelijk te stellen
aan de dispersie in de resultaten van het SWAP-model voor de zoutberekeningen. Effectief
betekent het dat meer dan twee keer zo veel compartimenten zijn gehanteerd in vergelijking
tot STONE.
Vaststellen van een initiële diepte voor de ANIMO profielen
Voor de eerste opzet van een stand-alone toepassing is een diepte vastgesteld voor ANIMO.
De diepte van het profiel is zeer bepalend voor de gemiddelde reistijd van het drainagewater.
Het profiel moet daarvoor voldoende diep zijn, maar kan ook niet onnodig diep worden
gekozen, om te voorkomen dat er nodeloos veel compartimenten worden gebruikt - en
daarmee de benodigde opslagcapaciteit vergroot en de rekensnelheid verhoogt - zonder dat
dit inhoudelijk iets toevoegt aan de simulatie. Al met al moet een goede balans worden
gevonden, en is het belangrijkste dat de gemodelleerde diepte in ANIMO goed is afgestemd
op de gemodelleerde lagen in MT3DMS. Bij de start van de werkzaamheden is een initiële
diepte gemaakt, die bij de koppeling tussen ANIMO en MT3DMS is bijgesteld (zie hoofdstuk
4).
Voor het bepalen van de initiële diepte is de dikte van de doorstroomde laag (DP) bepaald,
op basis van de volgende regels:
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1. Diepe grondwaterstanden en ondiepe drainage. Als de GHG dieper is dan 15 m-mv
en het diepste drainagesysteem is ondieper dan 13 m-mv, dan geldt: DP = 13 m. Dit
is het geval voor bijvoorbeeld de Veluwe, met standaard de aanwezigheid van
greppels, die echter nooit actief zijn in het model. Als er een drainagesysteem is met
infiltratie, dan geldt tevens: DP = max(DP,GLG2 + 2).
2. Overige gevallen. De diepte van de doorstroomde laag wordt in twee stappen
berekend. Stap 1 gebruikt informatie over de onderkant van de bovenste MODFLOW
laag, indien
bekend: DP = maaiveld - onderkant_laag_1. Als er geen informatie beschikbaar is,
dan: DP = 13m . Vervolgens is gekeken naar de diepte van de diepste drainage en
naar de GLG:
- DP = max (DP, diepte diepste_drain)
- DP = max (DP, GLG+2).
Na het doorlopen van deze stappen hebben de profielen in ANIMO gemiddeld een (initiële)
diepte van 6.85 m. Hierbij is een maximale initiële profieldiepte van 13 m gehanteerd, die
voorkomt in een beperkt aantal cellen (stuwwallen langs rivieren).
Aanvullende acties ter verbetering van de robuustheid in de koppeling tussen LHM en ANIMO
De wijze waarop relaties voor de onderrandflux van MetaSWAP worden afgeleid uit het NHImodel (Veldhuizen en Tiktak, 2011, 2012) is aangepast om rekening te houden met het niet
altijd vlakdekkend zijn van de SVATs in het NHI-model. MetaSWAP hoeft namelijk niet altijd
de hele gridcel te bedekken, bijvoorbeeld omdat een deel van de cel open water is. Daarom
is een aantal aanpassingen doorgevoerd, om met het doorgeven van de fluxen aan ANIMO
hier rekening mee te houden. Aanvullend is de robuustheid van de rekenwijze verbeterd op
de volgende punten:
1) Het verdelen van de drainagefluxen over de compartimenten met de module DIVDRA is
robuust gemaakt voor de tijdstap. Daartoe is de in DIVDRA gebruikte grondwaterstand in
overeenstemming gebracht met het gebruikte SIMGRO drainage concept. Dat concept
maakt gebruik van de grondwaterstand aan het begin van de tijdstap, terwijl de
MODFLOW drainage in het NHI-model gebaseerd is op de grondwaterstand aan het
einde van de tijdstap.
2) De rekenwijze van MetaSWAP met relaties voor de onderrandflux (afgeleid uit het NHImodel) is robuust gemaakt voor het wegzakken van de grondwaterstand tot beneden het
bereik van de database (100 m-mv).
3) De rekenwijze met fluxverdelingsmodule DIVDRA is robuust gemaakt voor situaties
waarbij de grondwaterstand verder wegzakt dan de GLG plus 2 m, de maximale diepte
waar rekening mee is gehouden bij het afleiden van de diepte van het TRANSOL profiel.
Dat betreft met name situaties met infiltratie, die doorgaat bij het verder wegzakken.
4) Vanwege het feit dat ANIMO niet kan omgaan met berging in het interceptiereservoir zijn
bij het wegschrijven van MetaSWAP resultaten naar de zogenaamde SWAP.bun file de
flux- en bergingstermen van interceptie opgeteld bij die van het ponding reservoir.

2

GLG staat voor Gemiddeld Laagste Grondwaterstand; GHG voor Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand
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2.3.2

Schematisering ANIMO
De invoerbestanden voor ANIMO (d.w.z. aanvullend op de hydrologische invoer) zijn afgeleid
van de STONE-schematisering met behulp van een neerschaalprocedure. Op basis van
kenmerken t.a.v. bodem, landgebruik en grondwatertrap (Gt) klasse is voor ieder individueel
LHM-grid in het landelijk gebied de meest gelijkende STONE-plot opgezocht en is de
modelinvoer van deze STONE-plot aan de LHM-cel toegekend. Deze methode is toegepast
omdat voor deze eerste fase van ontwikkeling is gekozen nog geen kaartlagen te
vernieuwen. Bedacht moet worden dat deze informatie bij de actualisatie van de kaartlagen
zal worden vernieuwd. Om later zo goed mogelijk te kunnen vergelijken met de oude
gebruikte modelinformatie is in deze fase de informatie zo zuiver mogelijk toegekend aan
ANIMO. De wijze van toekenning en de toegekende eigenschappen worden hieronder
besproken. De werkzaamheden leiden tot een ruimtelijk bestand, waarbij voor elke gridcel
van 250 x 250 m. is aangegeven van welke STONE-plot de eigenschappen in STONE - die
niet direct volgen uit de hydrologie, bijvoorbeeld de bodemchemische parameters - worden
toegekend.
Landgebruik
In LHM worden 19 landgebruiksvormen onderscheiden. Omdat STONE slechts 4
landgebruiksvormen kent, zijn de LHM klassen geclusterd. De toekenning van het
landgebruik is gebaseerd op de wijze van clustering die ook is toegepast voor het regionale
IBRAHYM-model (zie tabel 2.1). Omdat in de toepassing van LHM binnen het Nationaal
Water Model een andere landgebruiksclassificatie ten behoeve van implementatie van de
Deltascenario’s is gebruikt, is een extra nabewerking uitgevoerd en is aan het
nabewerkingsprogramma NHI2WQ een extra kolom toegevoegd met een STONEplot-id,
zodat kan worden omgegaan met andere landgebruiksklassen in het Nationaal Water Model.
Bodem
De bodem in het modelgebied van LHM is geschematiseerd volgens BOFEK2012 (Wösten et
al, 2012). BOFEK2012 is een clustering van de 315 bodemeenheden van de bodemkaart
1:50.000, op basis van verwantschap in functionele kenmerken in 72 bodemfysische
eenheden. Deze indeling is sinds 2012 beschikbaar en wordt ook in LHM toegepast, als
opvolger van de indeling in 21 bodemfysische eenheden volgens PAWN (Wösten et al,
1988). De schematisering voor STONE (2001) is nog gebaseerd op deze 21 bodemfysische
eenheden. Om STONE-plots te kunnen linken aan de BOFEK-codes is daarom een
vertaaltabel gebruikt tussen de bodemfysische eenheden volgens de BOFEK2012 en PAWN.
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Tabel 2.1

Vertaaltabel van landgebruikscodes in IBRAHYM en STONE, als voorbeeld
gebruikt bij de procedure om STONE data toe te kennen aan ANIMO.
Landgebruikscategorie (LU)

Omschrijving

IBRAHYM

STONE

1

1

Gras

2

2

Mais

3

3

Akkerbouw

4

3

Akkerbouw

5

3

Akkerbouw

6

3

Akkerbouw

7

3

Akkerbouw

9

3

Akkerbouw

10

3

Akkerbouw

11

4

Natuur

12

4

Natuur

13

4

Natuur

14

4

Natuur

15

4

Natuur

19

4

Natuur

Hydrologische toestand (Gt-klasse)
Voor de grondwaterstandsinformatie is gebruik gemaakt van de modelberekeningen van LHM
3.0.1. (1985-2010). De berekende grondwaterstandsreeks is omgezet naar diepte t.o.v.
maaiveld. De tijdreeks met grondwaterstanden die berekend is met het hydrologisch model, is
met behulp van tabel 2.2 ingedeeld naar Gt op basis van de afgeleide GHG en GLG.
Voor het onderscheiden van de grondwaterstanden in STONE is de grondwatertrappenkaart
van de bodemkaart 1:50.000 gebruikt. De STONE-plots zijn in 2001 opgesteld (Kroon et al,
2001).
Tabel 2.2

Criteria voor indeling grondwatertrappen op basis van GHG en GLG

GT

GHG (cm – mv)

GLG (cm – mv)

1

- (0-20)

<50

2

-(0-30

50-80

3

<40

80-120

4

40-80

80-120

5

<40

>120

6

40-80

>120

7

80-140

>120

8

>140

>120(>16)

18

Waterkwaliteitsmodellering

1220056-004-ZWS-0003, 13 november 2015, definitief

Selectie van representatieve STONE-plots
Per LHM-gridcel is één of meer best bijpassende STONE-plots gezocht. Indien geen
representatieve STONE-plots gevonden worden - omdat de gezochte combinatie van
landgebruik, bodemfysische eenheid en Gt-klasse niet voorkomt - is ervoor gekozen om
stapsgewijs kenmerken van de LHM-grid los te laten net zolang, totdat alle eenheden zijn
voorzien van een koppeling naar één of meerdere STONE-plots. In tabel 2.3 is het
stappenplan weergegeven voor toekenning van STONE-plots aan LHM-grids.
Tabel 2.3.

Overzicht van de stappen die doorlopen worden voor het afleiden van N- en Pbelasting opp. water per LBG-eenheid.

Stappen

Omschrijving

Stap 0

1:1 match

Stap 1

Trapsgewijze aanpassing van bodemtypes met restricties

Stap 2

Trapsgewijze aanpassing van de Gt-klasse met restricties o.b.v. GHG (focus oppervlaktewater

Stap 3

Combinatie van stap 1 + 2

Stap 4

Aanpassing bodemfysische gegeven met beperkte restricties

Stap 5

Combinatie van stap 2 + 4

Stap 6

Geen restricties t.a.v. de Gt-klasse

Stap 7

Combinatie van stap 1 + 6

Stap 8

Combinatie van stap 4 + 6

Stap 9

Geen restricties t.a.v. Gt-klasse en bodemfysische eenheid

De stappen 1, 2 en 4 worden hieronder nader toegelicht. De overige stappen zijn combinaties
van voorgaande stappen (stap 3, 5, 7 en 8) of liggen voor de hand (stap 6 en 9).
Tabel 2.4.

Overzicht van de mogelijke ‘uitwisseling’ tussen de verschillende bodemfysische
eenheden.

Groep

Grondsoort

Bodemfysische eenheden

1

Veen

1, 3

2

Veen

2, 4, 5

3

Veen

6

4

Zand

7, 8, 9, 12, 13

5

Zand

10, 14

6

Zand

11

7

Klei

15, 16, 19

8

Klei

17, 18

9

Klei

20

10

Löss

21

Stap 1: aanpassing bodemfysische eenheden met restrictie
De eerste stap is een trapsgewijze aanpassing van bodemtypes met restrictie. Er worden in
totaal 21 relevante bodemtypen onderscheiden. In tabel 2.4 is een overzicht gegeven van
mogelijke uitwisselingen. Voor een aantal bodemfysische eenheden (6, 11, 20 en 21) is het
niet mogelijk om een andere BFE te selecteren, de andere BFE’s kunnen met één of
meerdere BFE’s uitgewisseld worden. Indien er sprake is van meerdere opties is een
trapsgewijze aanpassing voorzien (opgelegde volgorde).
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Stap 2: aanpassing Gt-klasse
De twee stap is een trapsgewijze aanpassing van Gt-klasse met restricties op basis van de
gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG). Een randvoorwaarde voor het selecteren van
STONE-plots met een andere Gt-klasse is dat deze in hetzelfde cluster valt.
De grondwatertrappen zijn op basis van de GHG geclusterd in drie groepen:
1. nat: Gt-klasse I, II, III en V
2. matig droog: Gt-klasse IV en VI
3. droog: Gt-klasse VII en VIII
Ook hierbij geldt dat er een voorkeursvolgorde is vastgelegd.
Stap 3: aanpassing bodemfysische eenheden met beperkte restrictie
In de eerste stap is een aanpassing van de bodemfysische eenheden voorzien waarbij 10
groepen onderscheiden worden. In stap 3 wordt een aantal groepen geclusterd op basis van
de grondsoort (tabel 2.5).
Tabel 2.5.

Overzicht van de mogelijke ‘uitwisseling’ tussen de verschillende bodemfysische
eenheden op basis van de grondsoort

Groep

Grondsoort

Bodemfysische eenheden

1

Veen

1 t/m 6

2

Zand

7 t/m 14

3

Klei

15 t/m 20

4

Löss

21

Nadat voor alle LHM-grids één of meerdere representatieve STONE-plots zijn gevonden
wordt per gridcel de dichtstbijzijnde STONE-plot gekozen. Op deze manier is een nieuwe
kaartlaag gegeneerd met nieuwe ‘STONE-plots’.
Aanpassen van de invoerfiles
Voor het borgen van de consistentie met de hydrologie wordt de informatie over de in het
LHM gehanteerde profielen samen doorgegeven met de hydrologische rekenresultaten van
LHM. Behalve de bodemfysische / hydrologische parameters worden ook bodemchemische
data toegekend. De volgende aspecten zijn daarbij onderscheiden:
- verdere onderverdeling van rekenlagen om bodemchemische kenmerken van het
STONE-model zo zuiver mogelijk toe te kennen aan het nieuwe model;
- een aanpassing van de initiële bodemvoorraden van organische stof en fosfaat;
- oriëntatie op de koppeling met MT3DMS (welke variabelen worden doorgegeven op
welke diepte).
Parameters bodemchemie
De bodemchemische eigenschappen van de bodem kunnen worden beschreven met
bodemlagen. Deze indeling in compartimenten is vaak niet gelijk aan de indeling in
bodemkundige / bodemfysische horizonten. Om de eigenschappen van de bodemchemische
kenmerken aan de (bodemfysische) eenheden toe te kennen is een procedure / algoritme
ontwikkeld.
Initialisatie
Door de andere laagindeling was het nodig de beginvoorraden van ijzer en aluminium,
organische stof en de fosfaatconcentratie opnieuw te berekenen. Hiervoor zijn de voorraden
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gebruikt op 1 jan. 1986 zoals STONE die had berekend. Voor stoffen die sterk niet-lineair
gedrag vertonen (fosfaat in de bodem) is een procedure toegepast van de meest gelijkende
eigenschappen van de laag (diepte, dikte) en voor stoffen die zich lineair gedragen is een
procedure van laagdikte gewogen middeling toegepast.
2.4

Testen in een pilotgebied met een 30 jarige reeks
Voor het testen van de opzet van het landsdekkende ANIMO model is een pilotgebied
gekozen dat bestaat uit een blok van 16x16 km (3560 cellen) rond Wageningen (zie figuur
2.1). Dit gebied bevat uiteenlopende situaties (hoog/laag, zand/klei/veen, droog, nat,
bebouwd, natuur, gras, mais, akkerbouw). De test is uitgevoerd voor een reeks van 30 jaar
(1981-2010) om ook alvast zoveel mogelijk de variatie in weeromstandigheden (van zeer
droog tot zeer nat) in de test mee te nemen.
Door het doorrekenen van het gekozen testgebied voor een langere reeks wordt verwacht dat
- bij het goed doorlopen van de berekeningen in het pilotgebied - ook de berekeningen voor
de rest van Nederland weinig technische problemen zullen opleveren. De berekeningen zijn
lokaal bij Alterra uitgevoerd. Hierdoor is in de opzet rekening gehouden met het creëren van
een referentiesituatie voor het NMDC, zodat kan worden getest of er geen afwijkingen
ontstaan door de hardware omgeving. Zoals in paragraaf 2.1 is aangegeven is in overleg met
RWS WVL de installatie bij het NMDC echter niet doorgevoerd.

Figuur: 2.1

Ligging van de rekeneenheden in het pilotgebied voor ANIMO

De figuren 2.2 t/m 2.4 geven een indruk van de resultaten voor het testgebied, na de
beschreven aanpassingen (zie paragraaf 2.3.1). Weergegeven zijn de gemiddelde waarden
over 30 jaar. Voor de nitraatconcentratie is per tijdstap de concentratie vastgesteld op het
niveau van de grondwaterstand en 1 meter onder de grondwaterstand. Vervolgens zijn deze
waarden gemiddeld over de gehele dertigjarige periode.
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Figuur 2.2

Figuur 2.3

22

De berekende nitraatconcentratie in het proefgebied, voor de eerste meter van het
grondwater, gemiddeld over de periode 1981 - 2010.

De berekende N-vracht uit de bodem naar het oppervlaktewater in het proefgebied. De waarden zijn
gemiddeld over de periode 1981 - 2010.
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Figuur 2.4 De berekende P-vracht uit de bodem naar het oppervlaktewater, gemiddeld over de periode
1981 - 2010.

De witte vlekken in de kaarten betreffen meestal stedelijk gebied waarvoor - vergelijkbaar met
STONE - geen berekeningen (no-data) worden uitgevoerd. De N-vracht is weergegeven
vanaf 0 mg/l. De rekengrids zonder waterafvoer naar het oppervlaktewater zijn niet
weergegeven. Voor de P-vracht bevat de laagste klasse wel de 0-waarde. Als de
grondwaterstand dieper is dan de onderrand van het model, is de nitraatconcentratie van het
diepste modelcompartiment weergegeven.
Op basis van de testresultaten is geconcludeerd dat de koppeling LHM-ANIMO technisch
operationeel is voor het proefgebied.
2.5

Operationaliseren van het landelijke uitspoelingsmodel
Na het succesvol doorlopen van de technische test voor het pilotgebied (3560 gridcellen) is
een landelijke ANIMO berekening uitgevoerd (bijna 420.000 cellen). De werkzaamheden en
resultaten worden hieronder beschreven.

2.5.1

Technische aspecten van operationaliseren
Zoals eerder genoemd is het landsdekkende ANIMO-model opgezet en gerund op het
rekencluster van van Alterra / Wageningen Universiteit en Research (het High Performance
Computing grid, verder aangeduid als HPC-grid). Dit HPC-grid is in 2015 nog te gebruiken
voor deze berekeningen, maar wordt uitgefaseerd en vervangen door een nieuw gridsysteem
wat enkel Linux ondersteunt. Dit had consequenties voor het operationaliseren van de
berekeningen en heeft consequenties voor eventuele toekomstige berekeningen:
-

Een snelle scratch disk in het HPC is onlangs defect geraakt en wordt niet meer
vervangen. Dit heeft gevolgen voor de performance omdat er interferentie van
dataverkeer kan optreden. Het inzetten van rekenjobs vraagt nu veel meer handmatige
controle en eventuele correctie.
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-

Bij eventueel toekomstig gebruik zal een deel van de software omgezet moeten worden
naar de Linux-omgeving.

Voor de toekomstige ontwikkeling is het dan ook noodzakelijk dat een duidelijke keuze wordt
gemaakt voor zowel de ontwikkelomgeving als de productieomgeving.
Na de succesvolle afronding van de berekeningen voor het testgebied (zie paragraaf 2.3.3) is
het landsdekkende ANIMO-model opgezet. Het grootste beslag op de rekentijd en de
doorlooptijd bleek gelegd te worden door de procedure voor het afleiden van de
hydrologische invoer uit de resultaten van de MetaSWAP en de MODFLOW-modulen van het
LHM. Voor deze post-processing actie is een deel van de SIMGRO-software (Van Walsum,
2015) gebruikt, waar MetaSWAP en de voor- en nabewerkingsprogrammatuur onderdeel van
uitmaken.
Voor het operationaliseren van de landelijke toepassing bleken enkele aanpassingen in de
procedure nodig vanwege de onacceptabel lange rekentijd voor het afleiden van de
hydrologische invoer. In de test bleek dat voor 3560 rekeneenheden 4 uur rekentijd nodig
was. Voor geheel Nederland zou dit neerkomen op circa 20 CPU-dagen. Na analyse bleek dit
vooral de volgende oorzaken te hebben:
-

Binnen SIMGRO is per rekeneenheid informatie nodig uit 10 bestanden. Dit veroorzaakt
veel dataverkeer en open- en sluit-acties van files.
Eén van de files betreft de bodemfysische database van MetaSWAP (UNSA
POST.BDA).De BDA-file is erg groot (10 Gb) en werd per rekeneenheid ingelezen.

Door de procedure aan te passen, waarbij de hydrologische invoer niet per rekeneenheid,
maar tegelijkertijd voor 250 rekeneenheden wordt aangemaakt, is aanmerkelijke
performancewinst geboekt. Ook is de grootte van de rekentijdstap op 1 dag gesteld. De
procedure kan nu worden uitgevoerd in ca. 2 CPU-dagen. Enkele kanttekeningen hierbij:
-

-

Bij het aanpassen van de software bleek dat dit niet zomaar een recht-toe-recht-aan
handeling is, omdat de software oorspronkelijk was opgezet voor de stuk-voor-stuk
afhandeling van de afleidingsprocedure. Enkele problemen deden zich voor met tellers en
indexen waar voorheen nog geen gebruik van was gemaakt.
In de bodemfysische schematisering van BOFEK2012 komen bodemlaagovergangen
voor die afwijken van de 5 cm intervallen die idealiter voor de ANIMO berekeningen
worden gebruikt: sommige profielen hebben 6, 8 en 12 cm. In MetaSWAP wordt de
compartimentindeling voor alle profielen gebruikt; er kan niet per rekeneenheid een
afwijkende schematisering worden gebruikt. Daardoor is de eerste laag van 0-5 cm, de
tweede van 5-6 cm, de derde van 6-8 cm en de vierde van 8-10 cm. De aanwezigheid
van een laag van slechts 1 cm dik (laag 5-6 cm) kan leiden tot rekentechnische
problemen in ANIMO, waardoor plots mogelijk niet kunnen worden doorgerekend.

Concluderend kan gesteld worden dat de procedure voor de afleiding van hydrologische
invoer nu is uit te voeren binnen acceptabele rekentijden, maar dat bij toekomstig gebruik
controle nodig is. Voor het bereiken van een “druk-op-de-knop” procedure is verdere
optimalisatie nodig, waarbij er voor wordt gezorgd dat er per rekeneenheid een ideale
compartimentindeling kan worden gebruikt.
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Een verdere versnelling lijkt mogelijk door de organisatie van de datastromen verder aan te
passen. Om de nitraatconcentratie van het bovenste grondwater te bepalen wordt een
postprocessing tool gebruikt die op basis van de resultaten van ANIMO de nitraatconcentratie
bepaalt. Ook het aanmaken van invoer voor de KRW-verkenner gebeurt door middel van een
nabewerking van ANIMO resultaten voor het bovenste deel van het grondwater. De
invoergegevens voor de KRW-Verkenner kunnen tijdens het uitvoeren van de berekeningen
worden weggeschreven op de gewenste tijdbasis, waardoor de benodigde opslagcapaciteit
kan worden verkleind.
2.5.2

Resultaten van de landelijke ANIMO toepassing (voor de koppeling)
In deze paragraaf wordt het resultaat gegeven van de landelijke ANIMO toepassing, voordat
wijzigingen als gevolg van de koppeling met MT3DMS zijn doorgevoerd. Figuren 2.5 t/m 2.7
tonen de resultaten van de landsdekkende berekeningen met ANIMO, gebaseerd op de
hydrologische resultaten van het LHM. De resultaten zijn gemiddeld voor de periode 19812010.
Het doel van de modelsimulaties was om te laten zien dat het modelinstrumentarium in staat
is landsdekkende berekeningen uit te voeren. De klimaatreeks van 30 jaar werd in eerste
instantie (april 2015) door 418704 van de 419781 rekeneenheden (meer dan 99.7%)
succesvol doorgerekend. Na verdere aanpassing is het gelukt om het resterende aantal
rekeneenheden te reduceren van 1077 naar 2337 rekeneenheden (stand van zaken augustus
2015: meer dan 99.9% succesvol).
Voor de resterende plots is gecontroleerd waarom de grids niet goed konden worden
berekend, omdat hieruit lessen kunnen worden getrokken voor de vervolgfasen. Voor de
meeste uitvallers ligt de oorzaak in de wijze waarop de met STONE berekende
fosfaatvoorraden zijn toegekend aan de rekenlaagjes in ANIMO. In het nieuwe
instrumentarium zijn deze rekenlaagjes afgestemd op de bodem- en geohydrologische
schematisering van NHI en verschilt de opbouw van de lagen met de oude schematisering in
STONE. Een andere oorzaak is dat de periode van opname van stikstof en fosfaat door
gewassen, zoals toegepast in STONE, niet synchroon loopt met de opname van water zoals
berekend met NHI.
Voor de eerste oorzaak zijn de ingestelde diepten van bodemprofielen verder bestudeerd (zie
hoofdstuk 4) en later ook de wijze waarop voorraden uit STONE zijn toegekend aan de lagen
ANIMO. De tweede oorzaak is een bekend verschijnsel en zal in de toekomst worden
opgelost door actualisatie van de invoerbestanden. Hanteren van grotere laagdiepten
(hoofdstuk 4) resulteerde in een verdere reductie van het aantal rekeneenheden dat niet kon
worden doorgerekend tot 28 van de 419781 rekeneenheden i.e. meer dan 99.99% van de
rekeneenheden wordt zonder problemen doorgerekend (oktober 2015). Deze verbetering
wijst er op dat aanpassen van de schematisering in bodemlagen (hoofdstuk 4) in een verdere
verbetering zal resulteren.
Geconcludeerd wordt dat het gestelde doel bereikt is, omdat Nederland bijna helemaal kon
worden doorgerekend (NB, niet alleen voor het jaar 2006, maar voor een dertig-jarige
periode).
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Figuur 2.5
Nitraatconcentratie in de eerste meter van het grondwater, gemiddeld over de periode 1981 - 2010.
NB, het betreft testresultaten om aan te tonen dat het instrumentarium technisch werkt; aan de resultaten kan geen
inhoudelijke waarde worden gehecht.

Figuur 2.6
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N-vracht uit de bodem naar het oppervlaktewater, gemiddeld over de periode
1981 - 2010. NB, het betreft testresultaten om aan te tonen dat het instrumentarium technisch werkt;
aan de resultaten kan geen inhoudelijke waarde worden gehecht.
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Figuur 2.7

P-vracht uit de bodem naar het oppervlaktewater, gemiddeld over de periode
1981 – 2010. NB, het betreft testresultaten om aan te tonen dat het instrumentarium
technisch werkt; aan de resultaten kan geen inhoudelijke waarde worden gehecht.

Hoewel er nog geen inhoudelijke waarde mag worden gehecht aan de testresultaten (zolang
de benodigde vervolgstappen voor het realiseren van een volledig gekoppeld
instrumentarium niet zijn gerealiseerd, zie hoofdstuk 4 en 5), valt het op dat de berekende
waarden voor nitraatconcentraties en N-vrachten naar het oppervlaktewater duidelijk hoger
zijn dan berekend door STONE. De reden hiervoor is niet nagegaan, omdat de resultaten in
een volgende stap worden aangepast. Met de kennis van de wijze waarop de resultaten zijn
geproduceerd is er wel een vermoeden: mogelijk heeft het te maken met een schaalfactor in
het hystereseconcept dat is toegepast in LHM-versie 3.02, maar niet in ANIMO. Voor het
vergroten van de gesimuleerde dynamiek van de grondwaterstand is namelijk sinds LHM 3.0
een schaalfactor van 0.85 geïmplementeerd op de waterretentiecurven in de bodemfysische
database3, waardoor de waterberging in de bodem kleiner is en de vochtgehalten lager zijn
dan bij de oorspronkelijke curve. Deze schaalfactor is inmiddels gecorrigeerd in de meest
recente versie van LHM voor de laag van 0 tot 50 cm (Hoogewoud et al, 2015 in prep.).
Voor de P-vrachten naar het oppervlaktewater in het noordelijk en zuidwestelijk zeekleigebied
wordt geconstateerd dat de waarden berekend in de test hoger zijn dan door STONE
berekende waarden. Aanbevolen wordt om in de vervolgstappen ook de overeenkomsten en
verschillen in de berekende grondwaterstanden te betrekken en de waterbalans te
analyseren. Een correcte waterbalans is overigens altijd nodig om adequaat uitspoeling te
kunnen berekenen. Daarom zal bij de koppeling van ANIMO en MT3DMS nader worden
ingegaan op analyse van de waterbalans.
3

Het betreft een aanpassing in de WFPS-parameter (water filled pore space). Deze relatieve waterverzadigingsgraad
heeft grote invloed op processen in ANIMO zoals organische stofomzettingen, mineralisatie, nitrificatie en
denitrificatie. Bij een lager vochtgehalte is de WFPS-waarde lager en treedt meer mineralisatie en nitrificatie en
minder denitrificatie op dan bij een berekening waarin de schaafactor niet wordt toegepast.
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2.5.3

Modelperformance en hardware eisen voor ANIMO
De rekentijden van de ontwikkelde modellen zijn afhankelijk van de gebruikte hardware en de
modelinstellingen. Deze worden daarom eerst toegelicht.
Voor het ANIMO model is (zowel voor het proefgebied als de landelijke toepassing) gebruik
gemaakt van 136 cores op HighPerformanceComputing (HPC) grid van Wageningen
Universiteit en Research. Op dit HPC-grid was er 4 uur rekentijd nodig voor de
postprocessing van MetaSWAP ten behoeve van het testgebied (3560 gridcellen). Daarbij is
een rekentijdstap van 0,5 dagen gehanteerd.
Bovenstaande rekentijden hebben betrekking op een enkele modelrun voor 30 jaar. In de
berekeningen voor beleidsevaluaties wordt meestal een procedure toegepast om de invloed
van weervariatie te onderscheiden van trends als gevolg van geeffectueerd beleid. In deze
procedure wordt de 30-jarige run 30 maal uitgevoerd, met steeds een ander startjaar. Per jaar
zijn er dan 30 modeluitkomsten beschikbaar. Het tijdverloop dat door de jaargemiddelde
waarden is te construeren, wordt beschouwd als de trend die optreedt als gevolg van
historisch en ingezet beleid. Om een dergelijke analyse mogelijk te maken is een berekening
van 2x 30 jaar nodig (zie bijlage E).
Voor de landelijke berekeningen betekent dit dat een rekenperiode van 60 jaar wordt
uitgevoerd, op hetzelfde lokale netwerk. Oorspronkelijk kostte dit 79 dagen voor 420.000
eenheden (op 136 cores). Door aanpassing van de procedure (zie paragraaf 2.5.1) is de
benodigde rekentijd echter gereduceerd tot ca 2 CPU-dagen op het HPC-grid. Opgemerkt
wordt dat als de hydrologie niet wijzigt (bijvoorbeeld als gevolg van maatregelen) deze
berekening maar eenmalig hoeft te worden uitgevoerd.
Het doorrekenen van de ANIMO toepassing zelf neemt bij gebruik van 136 cores op het
lokale Alterra-netwerk 0,8 dag CPU-tijd in beslag voor het doorrekenen van een dertigjarige
reeks en 420.000 eenheden. Voor een reeks van 30x30 jaren zijn dan 25 dagen CPU-tijd
nodig.
Voor de benodigde opslagcapaciteit van de landelijke ANIMO toepassing bestaande uit
420.000 eenheden wordt zowel de hydrologische invoer beschouwd (d.w.z. uitvoer van LHM,
die voor de waterkwaliteitsberekeningen uitgebreider is dan de standaard uitvoer van LHM)
als de ANIMO berekeningen zelf. De opslagcapaciteit is sterk afhankelijk van de wens om
eventuele logfiles op te slaan (die bijv. nodig zijn voor het opsporen van eventuele fouten).
Als deze niet nodig zijn dan kan worden volstaan met 6,9 TB; zijn de logfiles wel nodig dan is
22,8 TB aan hardware nodig. Dit betreft de volledige berekeningen, waarbij meerdere malen
30 jaren worden doorgerekend, zoals hierboven beschreven. Voor het doorrekenen van een
enkelvoudige reeks van 30 jaar volstaat 2 TB (zonder logfiles).
Tabel 2.2

benodigde opslagcapaciteit voor de landsdekkende ANIMO toepassing

Invoerdata
Berekeningsresultaten
Logfiles
Totaal
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MetaSWAP (Tb)
1,7
2,1
(16)
3,8 (19,8)

ANIMO (Tb)
< 0,1
3,0
3,1

Totaal (Tb)
1,7
5,1
(16)
6,9 (22,8)
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2.6

Samenvatting van de werkzaamheden
In dit hoofdstuk is beschreven hoe een landsdekkend uitspoelingsmodel van ANIMO is
opgezet, dat aansluit bij de actuele hydrologische berekeningsresultaten uit het LHM. Voor de
opzet van ANIMO is software ontwikkeld om de juiste hydrologische berekeningsresultaten uit
het LHM (NHI versie 3.02) te selecteren. Ten behoeve van de consistentie met de hydrologie
(versie 3.1.0) zijn aanpassingen verricht in de schematisering van de ANIMO kolommen.
Voor het schematiseren van de niet-hydrologische kenmerken in ANIMO zijn eigenschappen
uit STONE toegekend, op basis van overeenkomende kenmerken van bodem, landgebruik en
grondwatertrappen.
Op basis van testberekeningen in een proefgebied (3560 eenheden) is geconcludeerd dat de
koppeling tussen LHM en ANIMO technisch werkt. Vervolgens is aangetoond dat
landsdekkende berekeningen van 30 jaar succesvol worden doorlopen.
De rekenprocedure van het landsdekkend ANIMO model is verbeterd, waardoor
performancewinst is geboekt. De rekentijd is sterk afhankelijk van de hardware en bedraagt
bij de gehanteerde hardware 0.8 dagen voor 30 jaar, en 25 dagen in de meest uitgebreide
vorm (30x30 jaar). Voor de opslagcapaciteit moet rekening worden gehouden met in ieder
geval 6,9 Tb.
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3 Opzet van het landsdekkende grondwaterkwaliteitsmodel
3.1

Werkwijze op hoofdlijnen
In dit hoofdstuk is beschreven hoe een grondwaterkwaliteitsmodel wordt opgezet dat
consistent is met het LHM. Voor MT3DMS is het om inhoudelijke redenen nodig de
ondergrond te verfijnen. De ondergrondschematisering varieert van regio tot regio en kan niet
- zoals bij ANIMO - eerst voor een proefgebied worden vastgesteld. Daarom worden de
werkzaamheden in één keer voor heel Nederland uitgevoerd. Het accent van de
werkzaamheden ligt op het realiseren van een nieuw, verfijnd lagenmodel voor de
ondergrond, dat consistent is met het landelijk hydrologisch model (LHM versie 3.02).
Op hoofdlijnen kent de ontwikkeling van het landsdekkende MT3DMS model de volgende
stappen:
Stap1. De constructie van een meer gedetailleerd ondergrondmodel voor het LHM
LHM versie 3.02 onderscheidt 7 modellagen voor MODFLOW, gebaseerd op REGIS 2.1.
Voor waterkwantiteitsmodellering (grondwaterstanden, afvoeren etc.) is deze schematisering
van de ondergrond voldoende, omdat het gaat het om de berekening van drukverdelingen, en
- afhankelijk van het doel van de modellering - vaak ook nog eens het resultaat in een beperkt
deel van het domein (het topsysteem). Buiten het domein (doorgaans topsysteem) volstaat
dan een globaler beeld van de drukverschillen.
Voor goede transportmodellering daarentegen zijn kleinere variaties in druk in het
hydrologisch systeem belangrijk, omdat zij de transportroutes bepalen. Deze bepaalt op zijn
beurt de verblijftijden van stoffen in het grondwater, en daarmee onder meer de beschikbare
tijd voor afbraak. Transportmodellen vereisen daarom meer detail in de doorlatendheid van
de ondergrond. Daarnaast verschillen geo(hydro)logische eenheden in geochemische
reactiecapaciteit en is het daarom belangrijk deze eenheden te onderscheiden.
Het beperkt aantal lagen dat gebruikt is voor de opbouw van LHM 3.02 is gerealiseerd door
bij de schematisering van de ondergrond veel geohydrologische eenheden, die in REGIS 2.1
wel afzonderlijk zijn gekarteerd, samen te nemen. Daarbij is veel variatie in de doorlatendheid
van de ondergrond verloren gegaan. Aangezien dit voor de transportmodellering cruciale
informatie betreft, is op basis van bovengenoemde overwegingen besloten een nieuw, meer
gedetailleerd ondergrondmodel te maken op basis van Regis 2.1, dus consistent met LHM
3.02. De constructie van dit ondergrondmodel wordt besproken in paragraaf 3.2.
Stap 2. Omzetten van het geohydrologisch lagenmodel naar een schematisering voor
transportmodellering
Het MODFLOW-ondergrondmodel dat het resultaat is van stap 1 is nog niet direct geschikt
voor transportberekeningen met MT3DMS. Dit heeft twee redenen:
1. Het MODFLOW-ondergrondmodel van LHM kent “uitwiggende” lagen: niet alle
lagen “bestaan” overal, omdat de verschillende onderscheiden geohydrologische pakketten
niet landsdekkend voorkomen. Daar waar de MODFLOW-ondergrondmodellagen niet
bestaan, hebben zij een dikte van nul. Dat is niet toegestaan in MT3DMS. Bovendien leiden

Waterkwaliteitsmodellering

31

1220056-004-ZWS-0003, 13 november 2015, definitief

hele dunne modellagen tot erg lange rekentijden in MT3DMS, vanwege stabiliteitscriteria die
de lengtes van de transporttijdstappen zodanig beperken dat stoffen zich per tijdsstap niet
verder dan één modellaag kunnen “bewegen”. Als de modellagen dus heel dun gekozen
worden leidt dat er toe dat er hele kleine transporttijdstappen genomen worden, waardoor de
rekentijden heel lang kunnen worden.
2. Het beperken van numerieke dispersie 4 in de transportberekeningen stelt extra
eisen aan de schematisering. In het geval van diffuse verontreiniging zijn de scherpste
concentratiefronten te verwachten nabij het maaiveld: daar vindt immers de belasting plaats
en successievelijk snelle concentratieveranderingen als gevolg van verdunning, afbraak,
opname etc. Om deze snelle concentratieveranderingen goed te kunnen weergeven zijn aan
het maaiveld dunnere modellagen nodig dan dieper in het systeem, waar de veranderingen
vaak veel kleiner zijn.
Deze stap resulteert in een modelschematisering die geschikt is voor stoftransportmodellering
met MT3DMS. Om de door MT3DMS benodigde waterfluxen te verkrijgen, dient deze
schematisering eerst ook met MODFLOW doorgerekend te worden. Daarom wordt de
resulterende schematisering in het vervolg het MODFLOW-MT3DMS-model genoemd.
De constructie van het MODFLOW-MT3DMS-model wordt besproken in paragraaf 3.3.
Stap 3. Operationeel maken van het grondwaterkwaliteitsmodel
Als laatste stap wordt het model operationeel gemaakt. In de praktijk betekent dit dat de
randvoorwaarden consistent worden gemaakt met het hydrologische model, in afstemming
met de keuzes voor het ANIMO model, en diverse bottlenecks worden opgelost om het
landsdekkende model draaiend te krijgen. Ook zijn aanpassingen in de software code
MT3DMS gerealiseerd. Conform de opdrachtomschrijving is bij het ontwikkelen van het
model eerst uitgegaan van berekening van 1 jaar. In overleg met RWS WVL is hiervoor het
jaar 2006 gekozen, omdat het een recent jaar betreft met voldoende natuurlijke variatie.
Bovendien is het een bekend jaar, omdat het in diverse analyses wordt toegepast,
bijvoorbeeld in de KRW-verkenner en bij de analyse van de zoetwatervoorziening.
3.2

Verfijnen van het ondergrondmodel
In Nederland zijn door de Geologische Dienst – TNO, ruim honderd goed- (zanden) en slecht
(kleien) doorlatende lagen geïdentificeerd. Deze zijn samengebracht in REGIS (Regionaal
Geohydrologisch Informatie Systeem). Het huidige landelijke lagenmodel van LHM (LHM) is
gebaseerd op REGIS v2.1 (2008). Hier wordt beschreven hoe het ondergrond model vanuit
REGIS 2.1 opnieuw is opgebouwd is tot een verfijnd lagenmodel voor MT3DMS, consistent
met het grovere lagenmodel in LHM.

3.2.1

4

Definities
De ondergrond in Nederland bestaat uit een opeenvolging van kleien en zanden. Dit kunnen
slecht tot matig doorlatende kleien zijn en goed tot matig doorlatende zanden. Voor een 3D
grondwatermodel is het van belang dat slecht- en matig doorlatende kleien als individuele
eenheden in het grondwatermodel aanwezig blijven. Over dergelijke kleilagen vindt namelijk
vaak een potentiaalsprong plaats die niet gemodelleerd zou kunnen worden als deze lagen
niet expliciet aanwezig zijn.

Het verschijnsel dat stof zich vanwege onnauwkeurigheden in de numerieke oplossing verder verspreidt dan op basis
van advectie, dispersie en diffusie verwacht kan worden
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Binnen REGIS 2.1 worden ca. 50 van dergelijke lagen onderscheiden. Een één-op-één
schematisering van deze ca. 50 lagen is niet optimaal vanwege de grote rekentijd. Aangezien
voor de transportberekeningen nog rekening moet worden gehouden met verdere verfijning
om te voldoen aan numerieke eisen voor transportberekeningen zal het model dan een te
hoge resolutie bevatten om nog binnen acceptabele rekentijden door te kunnen rekenen.
Daarom worden zo min mogelijk modellagen onderscheiden, maar nog wel genoeg om alle
bekende scheidende lagen te vertegenwoordigen. Waar mogelijk kunnen verschillende
scheidende lagen van verschillende formaties (en/of afzettingsmilieus) samengevoegd
worden, omdat bepaalde formaties met kleilagen niet overal in voorkomen. Ook kunnen
kleilagen (min-of-meer) direct op elkaar liggen waardoor ze niet apart hoeven te worden
onderscheiden voor de transportprocessen. De werkwijze om van de oorspronkelijke indeling
in kleilagen te komen tot een verfijnd lagenmodel, wordt hier beschreven. Deze methodiek is
uitgebreid beschreven in de iMOD Handleiding (Vermeulen et al, 2014).
3.2.2

Beknopte werkwijze
De werkwijze bestaat hoofdzakelijk uit drie onderdelen, REGIS, iMOD-CUS en iMOD-SOLID
zoals weergegeven in figuur 3.1.

I
REGIS
v2.1

II
iMODCUS

III
iMODSOLID

Figuur 3.1

Levert de verbreiding, diepteligging en doorlaatfactoren van
verschillende lithostratigrafieën (zand, klei, veen, etc.) van
verschillende formaties.

Berekent de karakteristieken van individuele klei-elementen ten
opzichte van elkaar, om een indeling in een minimaal aantal
modellagen te kunnen vaststellen.

Bepaling van hypothetische grensvlakken om een vlakdekkend en
consistent lagenmodel te verkrijgen waarbij totalen van doorlatendheden en verticale weerstanden per modellaag worden berekend

Overzicht van de verschillende onderdelen in de werkwijze voor het verfijnen van het
lagenmodel

De verschillende onderdelen uit figuur 3.1 worden hieronder toegelicht.
Stap 1: REGIS
REGIS bestaat uit een landsdekkende kartering van tientallen formaties uit verschillende
afzetting milieus. Iedere formatie bestaat weer uit gekarteerde “hydro-codes” die gegroepeerd
zijn rondom de hoofd lithologieën, zoals zand, klei, veen en complexen. In figuur 3.2 is aan de
linkerkant weergegeven hoe de ondergrond in REGIS opgebouwd is voor een deel van
Noord-Brabant en Limburg.
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Aan de rechterkant in figuur 3.2 is te zien dat uiteindelijk iedere hydro-eenheid (klei of zand)
bestaat uit grote en/of kleine aaneengesloten verbreidingen. In de figuur is dit weergegeven
voor de klei-voorkomens van de Formatie van Sterksel. Deze individuele verbreidingen
worden door iMOD-CUS gebruikt om een uiteindelijke indeling in modellagen te maken.

Figuur 3..2

(a links) 3D overzicht in iMOD van de voorkomens van de formatie en verschillende
klei (gekleurd) en zandlagen (geel) binnen REGIS v2.1; (b rechts) overzicht in iMOD
van de verbreiding van de Formatie van Sterksel (rood).

Stap 2: iMOD-CUS
iMOD-CUS is een functionaliteit binnen iMOD Batch (Vermeulen, 2015). Het acroniem CUS
staat voor Constructing Underground Schemes. Met de functionaliteit kunnen gedefinieerde
kleilagen op een efficiënte en objectieve wijze worden gecombineerd. iMOD-CUS drukt de
afhankelijkheid tussen kleilagen uit in verticale afstanden waarin deze zich tot elkaar
verhouden. iMOD-CUS rekent voor ieder individueel klei-element de verticale afstanden uit
ten opzichte van alle zich hierboven en hieronder bevindende scheidende lagen. In figuur 3.3
is weergegeven hoe deze individuele klei-elementen binnen de Sterksel Formatie ruimtelijk
verbreid zijn.
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Figuur 3.3

3D weergave in iMOD van de verschillende klei-elementen in de kleilaag van de
Sterksel Formatie met daarbij de ligging van de eerste kleilaag in de
Kiezeloöliet Formatie, (bron: REGIS v2.1).

In figuur 3.3 is er sprake van tientallen individuele klei-elementen die allemaal ten opzichte
van elkaar apart ingedeeld zullen worden. Dit geeft de mogelijkheid en flexibiliteit, dat tussen
twee modellagen in, een scheidend niveau aanwezig is dat bestaat uit verschillende kleilagen
uit verschillende formaties.
De berekende afstanden tussen de klei-elementen, worden opgenomen in een tabel. Vanuit
deze tabel kan dan op eenduidige wijze een modelindeling gegeneerd worden. Hierbij bestaat
dan de keuze om een grensniveau in te stellen dat specificeert wanneer boven- en/of
onderliggende klei-elementen samengenomen kunnen worden. Dit wordt uitgedrukt in een
percentiel en een snap-afstand. Een percentiel van 95% en een snap-afstand van 1,0 meter
bijvoorbeeld, betekenen dat wanneer het 95% percentiel van alle afstanden tussen de
betreffende klei-elementen minder is dan 1,0 meter, de betreffende klei-elementen
samengenomen kunnen worden in de schematisering. De hiervoor gehanteerde methodiek is
gebaseerd op Lineair-Programmeren (Miller, 1990), en gericht op het minimaliseren van het
aantal modellagen.
Het is technisch mogelijk om, naderhand en handmatig, de voorgestelde indeling aan te
passen. Voor het hernieuwde lagenmodel bleek dit op basis van controle van de resultaten
niet nodig.
Stap 3: iMOD-SOLID
De iMOD-SOLID functionaliteit berekent de grensvlakken die de afzonderlijke klei-elementen
binnen scheidende niveaus met elkaar verbinden, dit zijn de zogenaamde hypothetische
grensvlakken. Daarnaast herberekent de iMOD-SOLID functionaliteit de totale
doorlatendheden per modellaag en de verticale weerstanden tussen modellagen.
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Stap 3a: Hypothetische grensvlakken
Een hypothetisch grensvlak is een kunstmatige begrenzing tussen twee modellagen en heeft
fysiek geen betekenis. Het vaststellen van deze hypothetische grensvlakken is gebaseerd op
een techniek waarbij het voorkomen van virtuele lagen met een dikte van nul meter
gemarginaliseerd wordt. In verscheidene modellen (AMIGO, MORIA, REGGE-EN-DINKEL,
MIPWA en IBRAHYM) is deze techniek al met succes uitgevoerd. Het verbetert tevens de
representativiteit van stroombaanberekeningen omdat de laagbegrenzingen een “smoother”
(gladder) karakter krijgen. Deze functionaliteit is een integraal onderdeel van de iMOD-SOLID
tool. In figuur 3.4 is weergegeven hoe de hypothetische grensvlakken zijn berekend in een
modellaag met slechts één scheidend niveau.

Maaiveld

Hypothetische grensvlakken

Hydrologische Basis

Figuur 3.4

Voorbeeld van de ligging van hypothetische grensvlakken.

Stap 3b: Doorlatendheden en verticale weerstanden
Iedere eenheid (zand en klei) binnen REGIS is geparameteriseerd met doorlatendheden (kwaarden), die de mate van doorlatendheid uitdrukken in m/dag. Dit is zowel uitgevoerd voor
een horizontale richting (kh) als een verticale richting (kv). Binnen de iMOD-SOLID
functionaliteit wordt deze informatie gebruikt om de totale doorlatendheid van modellagen te
berekenen. Dit is dan namelijk de sommatie van alle eenheden die binnen de modellaag
liggen. Dit wordt gesommeerd naar rato van de eenheid binnen de modellaag. De verticale
weerstanden worden berekend door sommatie van alle weerstanden die zich bevinden
tussen de twee in de verticaal opeenvolgende modellagen.
3.2.3

Resultaten
De procedure die hierboven beschreven is, is toegepast op alle binnen REGIS 2.1
onderscheiden eenheden op een raster resolutie van 250 x 250 m. Omdat de schematisering
van REGIS 2.1 in de diepte meer data omvat dan de LHM schematisering, is de ondergrens
(hydrologische basis) overgenomen uit LHM 3.02. Dit heeft geresulteerd in een lagen
schematisering waarbij 23 modellagen nodig zijn. In figuur 3.5 zijn de voorkomens per
scheidend niveau (tussen modellagen) weergegeven.
Ook zijn de hypothetische grensvlakken berekend en bijbehorende transmissiviteiten (kDwaarde) en weerstanden (C-waarde) toegekend.
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Hydrologische Basis

Scheidende laag 21

Scheidende laag 20

Scheidende laag 19

Scheidende laag 18

Scheidende laag 17

Scheidende laag 16

Scheidende laag 15
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Scheidende laag 14

Scheidende laag 13

Scheidende laag 12

Scheidende laag 11

Scheidende laag 10

Scheidende laag 9

Scheidende laag 8

Scheidende laag 7
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Scheidende laag 6

Scheidende laag 5

Scheidende laag 4

Scheidende laag 3

Scheidende laag 2

Scheidende laag 1

Figuur 3.5

Opbouw van de voorkomens in de scheidende lagen tussen de modellagen in de
hernieuwde LGM schematisering van LHM.

3.3

3.3.1

Ontwikkeling MODFLOW-MT3DMS schematisering

Methodiek
De modelresolutie van het MODFLOW-MT3DMS-model is 250x250m in de horizontale
dimensies, aansluitend bij het LHM en de ANIMO-schematisering.
In paragraaf 3.1 is uitgelegd dat het 23-laags MODFLOW ondergrondmodel in de verticaal
opnieuw wordt gediscretiseerd om te komen tot het MODFLOW-MT3DMS-model. Dit kan in
principe op twee verschillende methoden die in de praktijk bij Deltares worden toegepast.
a. De “patatsnijder” methode: de nieuw te vormen modellagen hebben alle een
constante afstand tot een horizontaal vlak (zie figuur 3.6, links).
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b. De “dunschiller” methode: de nieuw te vormen modellagen hebben alle een
constante afstand tot het maaiveld (ofwel tot de bovenkant van de bovenste
modellaag, zie figuur 3.6, rechts).

Figuur 3.6

Illustratie van de twee herdiscretisatiemethoden. Links: de “patatsnijder” methode.
Rechts: de “dunschiller” methode.

Beide methoden hebben voor- en nadelen. De eerste methode (“patatsnijder”) heeft als
voordeel dat het gevormde grid regelmatig is. De tweede methode (“dunschiller”) heeft voor
modellen gericht op diffuse verontreinigingsproblemen het voordeel dat de rekenkracht
gericht kan worden op dat deel van het domein waar dit het hardste nodig is, namelijk nabij
het maaiveld. Daar zijn namelijk de concentratiegradienten het grootst en bovendien het
transport voornamelijk verticaal gericht, waardoor dichtbij het maaiveld de dunste modellagen
nodig zijn om numerieke dispersie tegen te gaan. In de “patatsnijder” methode zou de eis van
dunne modellagen aan het maaiveld betekenen dat over de gehele range van
maaiveldniveaus in het modelgebied dunne modellagen gelegd moeten worden. Omdat het
MT3DMS model heel Nederland beslaat, komen in de cellen onderlinge maaiveldverschillen
voor van meer dan 300 meter. Als dit met de “patatsnijder-methode” zou moeten worden
doorvertaald in dunne modellagen bovenin het profiel, zou dit resulteren in een onwerkbaar
groot model. Daarom is voor NHI-WK gekozen voor de “dunschiller” methode.
Het feit dat de modellagen in de “dunschiller” alle een constante afstand tot het maaiveld
hebben werkt bovendien gemakkelijk in de postprocessing. Vaak is men namelijk vooral
geïnteresseerd in concentraties op bepaalde dieptes ten opzichte van maaiveld. Deze zijn
dan direct uit de uitvoer van één enkele modellaag te halen.
Beide methodes ondervinden problemen in het geval van dunne weerstandlagen die een
(sterke) hoek maken met de oriëntatie van het numerieke grid van het gesneden model. Het
gevaar bestaat dan namelijk dat gaten geslagen worden in de oorspronkelijk continue
scheidende lagen. Dit wordt geïllustreerd in figuur 3.7. Het probleem is sterker indien de hoek
met het grid groter is, er dunnere modellagen gemaakt worden met de knipper/snijder, en
indien er sprake is van een hoge Kh/Kv verhouding. De eerste twee voorwaarden vergroten
de kans dat er modellagen toegevoegd worden binnen “verspringingen” van de
weerstandslaag in het originele model. Een hoge Kh/Kv verhouding vergroot de kans op een
laterale “bypass” van een verticaal slecht doorlatende laag.
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Figuur 3.7
Illustratie van het risico op “openbreken” van weerstand biedende lagen als gevolg van
snijden/schillen van modellen. De figuur toont het numerieke grid, in kleur van het te snijden model en met grijze
lijnen van het gesneden model. De weerstand biedende laag is in groen weergegeven. Deze is continu
(geïllustreerd met de verticale groene lijnen) en verdeelt het domein in een WVP1 en WVP2. De blauwe pijlen
illustreren de gaten die door de weerstand biedende laag heen ontstaan in combinatie met het gesneden grid.

Het verdient aanbeveling de implicaties van dit ongewenste neveneffect nader te
onderzoeken en indien noodzakelijk oplossingen te ontwikkelingen. Een mogelijke oplossing
zou bijvoorbeeld kunnen zijn te werken met Horizontal Flow Barriers, om de “verspringingen”
van de weerstandslagen in het originele model (de groene verticale lijnen in Figuur 3.7), ook
in het gesneden model “dicht te smeren”.
3.3.2

Keuze van laagdiktes
De voor deze fase gekozen modellaagindeling voor het MODFLOW-MT3DMS
ondergrondmodel, verkregen na inzetten van de “dunschiller” op het 23-laags MODFLOW
ondergrondmodel, is gegeven in tabel 3.1. Het resultaat is een 24-laags MODFLOWMT3DMS-model. Zoals in hoofdstuk 4 wordt toegelicht, is in de huidige opzet het
koppelingsvlak tussen ANIMO en MT3DMS gebiedsdekkend gelegd op 13m-mv. De
bovenrand van het MODFLOW-MT3DMS-model wordt dus gevormd door dit vlak van 13 m
onder maaiveld. Voor de koppeling met ANIMO werden in het grondwaterkwaliteitsmodel nog
62 lagen onderscheiden. Voor een beschrijving van deze tussenversie wordt verwezen naar
de rapportage van de eerste fase (Janssen et al, juni 2015).
Tabel 3.1

Laagindeling van het MODFLOW-MT3DMS-model

Laagnummers
1-4
5
6
7
8
9
10
11
12-23
24

Waterkwaliteitsmodellering

Dikte (m)
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
15.0
20.0
400.0

Diepte (m)
13.0 – 29.0
29.0 – 34.0
34.0 – 40.0
40.0 – 47.0
47.0 – 55.0
55.0 – 64.0
64.0 – 74.0
74.0 – 89.0
89.0 – 329.0
329.0 – 729.0
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De onderrand van het MODFLOW-MT3DMS-model wordt gelijk gesteld aan de hydrologische
basis (de onderkant) van het LHM, door de onderliggende cellen op inactief gezet. Het op
“inactief” zetten in MT3DMS leidt tot een verdere reductie van de rekentijd en heeft - in
tegenstelling tot MODFLOW – geen invloed op het berekeningsresultaat, zolang de inactieve
delen uiteraard geen significante bijdrage leveren aan het stoftransport.
3.4
3.4.1

Parameterisering van MT3DMS
Bovenrandvoorwaarden
Voor het stoftransport worden de bovenrandvoorwaarden van het MODFLOW-MT3DMSdomein - net zoals voor waterstroming - aangeleverd door het uitspoelingsmodel. In de
huidige opzet wordt vanuit het uitspoelingsmodel per modelkolom in ANIMO (SVAT) per
stressperiode (decade) en per stof een vracht doorgegeven in kg/m2 per stressperiode. De
stofvrachten zijn met behulp van de waterflux omgerekend naar concentraties, die in
MT3DMS worden meegegeven aan de “recharge”-term, via de sink-source mixing (SSM)
package.
Voor open water en stedelijk gebied is geen bovenrand uit ANIMO beschikbaar. Dit komt
doordat de ANIMO-schematisatie in deze fase van ontwikkeling is geparametriseerd volgens
STONE, dat alleen wordt toegepast op het landelijk gebied. Daarom zijn de concentraties in
deze gebieden in deze fase op 0 gesteld. In een volgende fase kan bij het toekennen van
nieuwe parameters worden overwogen hier desgewenst een andere waarde aan toe te
kennen.

3.4.2

Inbrengen reactiviteit en geochemische parameterisatie
In MT3DMS worden ten behoeve van de simulatie van het transport van nutriënten de
omzettingen van de volgende 5 stoffen gemodelleerd:
- Nitraat (NO3)
- Ammonium (NH4)
- Opgelost organisch materiaal (Dissolved Organic Matter, DOM)
- Opgelost organisch stikstof (Dissolved Organic Nitrogen, DON)
- Humus/biomassa (HUOS)
De eerste vier genoemde stoffen zijn mobiel. Humus/biomassa is een immobiele stof:
transport is daarop niet van toepassing, alleen omzettingen. Een gedetailleerde beschrijving
van de reactieve processen in het MT3DMS-domein wordt gegeven in bijlage B.
Voor de opzet van het instrumentarium is eerst gefocust op stikstof (N), waarbij parameters
van de ondergrond grotendeels zijn ontleend aan het onderste compartiment in STONE (13
m – mv). In feite zijn hierdoor parameters van de ondiepe ondergrond geëxtrapoleerd naar de
diepe ondergrond. In een volgende fase worden data geactualiseerd en kan worden gewerkt
met betere inschattingen van de ondergrondparameters. Vanwege deze reden is de simulatie
van fosfor (P) in de ondergrond in deze fase nog buiten beschouwing gelaten.
Voor de reactieve processen zijn de volgende parameters overgenomen uit STONE:
- Initiële concentraties/gehaltes (op 1-1-1981) van NO3, NH4, DOM, DON en HUOS.
- Lineaire partitie coëfficiënt voor lineaire ammoniumsorptie
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De overige benodigde transport- en reactieparameters zijn ruimtelijk homogeen. Hiervoor zijn
voor de huidige versie eerste inschattingen gemaakt om de werkelijkheid zo goed mogelijk te
benaderen. Voor deze parameters zijn de volgende waarden genomen:
- Porositeiten: 0,3 (-)
- Droge bulkdichtheden: 1500 kg/m3
- denitrificatiesnelheidsconstante bij limiterende nitraatconcentraties: 0,01 d-1
- assimilatie/dissimilatie ratio afbraak organische pools: 0,25 (-)
- afbraaksnelheidsconstante opgelost organische stof: 0,082 d-1
- afbraaksnelheidsconstante humus/biomassa: 5,4*10-5 d-1
Intern in de code vinden overigens nog correcties plaats op de afbraaksnelheden van
organische stof en humus, als gevolg van heersende pH, temperatuur en aeratie (zie ook
bijlage B). De correcties zijn gebaseerd op de aanname van een constante pH van 7 en een
constante temperatuur van 10°C. De correctiefactor voor aeratie staat standaard op 0,5, zie
ook bijlage B.
Opgemerkt wordt dat de gekozen waarden voor de transport- en reactieparameters effectieve
parameters zijn om in deze fase zo realistisch mogelijk met de reactiemodule te kunnen
rekenen. Een meer realistische verdeling van de transport- en reactieparameters in de
ondergrond is voorzien in de volgende fase, bij de actualisatie van data.
3.4.3

Overige modelinstellingen voor MT3DMS
Aanvullend op de modelschematisering, de waterfluxen vanuit MODFLOW, de
bovenrandvoorwaarde in de vorm van “recharge”-concentraties en de transport- en
reactieparameters zijn voor het rekenen met MT3DMS nog enkele instellingen nodig. De
belangrijkste worden hieronder toegelicht.
De gebruiker moet een keuze maken tussen de verschillende oplossingsmethodes die
MT3DMS biedt, en waar nodig deze oplossingsmethodes van een aantal kentallen voorzien.
In de toepassing voor het waterkwaliteitsinstrumentarium is gerekend met de standaard
eindige differentiemethode met bovenstroomse weging, voor het oplossen van de
advectieterm. Dit is een gangbare methode. Voor een toelichting op de methode wordt
verwezen naar de documentatie van MT3DMS, t.w. Zheng en Wang (1999).
Het voor de standaard eindige differentiemethode benodigde Courant getal is op 1,0 gesteld
(zie volgende paragraaf). Verder is niet gerekend met dispersie.

3.5
3.5.1

Operationaliseren van het grondwaterkwaliteitsmodel
Aanpassingen in de software
De MT3DMS rekencode is aangepast om parallel rekenen mogelijk te maken en te kunnen
rekenen met niet-conservatieve stoffen. Vervolgens is de rekencode opgeschoond, om te
kunnen worden opgenomen in versiebeheer. De activiteiten worden hieronder kort toegelicht.
Voor MT3DMS is bij Deltares een rekencode aanwezig waarmee parallel kan worden
gerekend. Parallel rekenen loont vooral de moeite wanneer langjarige berekeningen worden
ingezet. De parallelle rekencode kon tot voor kort nog niet worden gebruikt in combinatie met
de in de iMOD-omgeving gebrachte versie van MT3DMS (iMOD-MT3DMS). In de rekencode
zijn beperkte aanpassingen verricht, zodat parallellisatie nu wel kan worden toegepast binnen
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iMOD-MT3DMS. De aangepaste versie wordt opgenomen in het versiebeheersysteem en
daarin uitgebreider gedocumenteerd.
MT3DMS kent standaard niet de optie van complexe, multicomponent reacties, die nodig zijn
voor nutriëntentransport. Alleen eenvoudige, eerste orde reacties worden ondersteund. Voor
complexere reacties is in het verleden het pakket RT3D ontwikkeld; een op MT3DMS
gebaseerde code waarmee multicomponent reacties kunnen worden gemodelleerd en
waarmee de gebruiker bovendien eenvoudig elke gewenste reactie kan toevoegen door deze
als aparte module toe te voegen aan de code.
De mogelijkheden van RT3D zijn door Deltares toegevoegd aan de Deltares-versie van
MT3DMS (iMOD-MT3DMS). Hiermee is het onderscheid tussen MT3DMS en RT3D dus
komen te vervallen. Voorheen was deze extra functionaliteit op een vrij losse en
gebruiksonvriendelijke manier geïmplementeerd. Ten behoeve van dit project is de code
opgeschoond en kan RT3D functionaliteit op een nette manier via de runfile worden
aangeroepen. In iMOD-MT3DMS is RT3D als een extra MT3DMS package toegevoegd, t.w.
de UDR1 package (User Defined Reactions package, versie 1), deze wordt op dezelfde
manier aangeroepen als de overige MT3DMS packages.
De codeaanpassingen aan iMOD-MT3DMS hebben geleid tot SVN revision nr. 217 waarmee
de uiteindelijke berekening met iMOD-MT3DMS zijn uitgevoerd.
Tot slot is ten behoeve van het kunnen omwerken van een MODFLOW ondergrondmodel
naar een volledig 3D MT3DMS ondergrondmodel de iMODFLOW (de in de iMOD-omgeving
gebrachte versie van MODFLOW) software verbeterd. De delen van de code van
iMODFLOW zijn uitgebreid gecontroleerd en gedebugged, leidend tot SVN revision nr. 1600.
Daarmee zijn alle uiteindelijke berekeningen met iMODFLOW uitgevoerd.
3.5.2

Opzet van de langjarige modelrun
Met het hierboven beschreven instrumentarium is een 30-jarige som gedraaid (1981-2010).
Daarbij is aan het einde van elk gesimuleerd jaar uitvoer gegenereerd van de concentraties
van alle gemodelleerde stoffen in alle modelcellen.
Het 24-laags MODFLOW-MT3DMS model is eerst doorgerekend met MODFLOW en
vervolgens met MT3DMS (met de door MODFLOW berekende fluxen als invoer) voor een
periode van 30 jaar (1981-2010). Met MODFLOW en MT3DMS is gerekend in tijdstappen
(stressperioden) van decaden. In MT3DMS worden deze stressperiodes nog onderverdeeld
in transportstappen. De lengte van deze transportstappen worden door MT3DMS intern
berekend.

3.5.3

Modelaanpassingen t.b.v. rekensnelheid
Tijdens de ontwikkeling van het MT3DMS model is (in verschillende ontwikkelversies)
gewerkt aan het verbeteren aan de rekensnelheid van het model. In de uiteindelijke versie na
realisatie van de koppeling met ANIMO zijn hier geen aanpassingen meer aan verricht. Dit
wordt hieronder toegelicht.
De rekensnelheid is gerelateerd aan de transportstappen. In elke transportstap worden de
transportvergelijkingen opgelost en wordt de nieuwe situatie berekend. Bij kleinere
transportstappen worden de transportvergelijkingen vaker opgelost en wordt de rekentijd
langer.
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De duur van de transportstappen wordt door MT3DMS zelf bepaald en is afhankelijk van
bepaalde stabiliteitscriteria. In de toegepaste oplossingsmethode is het Courant getal daarin
bepalend: dit getal geeft het aantal modelcellen aan waarover advectie mag plaatsvinden in
elke richting gedurende één transportstap. Het Courant getal kan vrij door de gebruiker
worden gekozen maar mag niet groter zijn dan 1. Voor de huidige studie is een Courant getal
van 1 genomen. Dit betekent dus dat nergens in het model de stofverplaatsing als gevolg van
advectie meer dan één modelcel mag bedragen, dus 250 meter in de laterale richtingen (de
horizontale gridcelresolutie), en een afstand gelijk aan de laagdikte in de verticale richting.
Een hoge stromingssnelheid in een bepaalde modelcel kan de berekende transportstaplengte
daarom sterk reduceren en daarmee de rekentijden vergroten. Indien de hoge
stromingssnelheden uitschieters zijn die het gevolg zijn van artefacten in de schematisering
en daarmee onbedoeld zijn, loont het om in overleg met de modelleurs van LHM te bekijken
of de oorzaak van de hoge stromingssnelheid weggenomen kan worden zonder het regionale
modelresultaat sterk te beïnvloeden.
Bij de huidige schematisering werden zonder verdere modelaanpassingen al vrij grote
transportstaplengtes bereikt (grofweg tussen de 3 en 8 dagen, dit varieert per stressperiode
(decade) vanwege de variërende bovenrandvoorwaarde (“grondwateraanvulling” op 13mmv). Dit is vooral te danken aan het feit dat in de huidige schematisering, met een heel diep
grensvlak tussen ANIMO en MT3DMS (13m-mv), vrijwel alle grondwateroppervlaktewaterinteractie door ANIMO wordt afgehandeld, en bovendien MT3MDS alleen
vrij dikke modellagen heeft.
Er wordt rekening mee gehouden dat in vervolgstappen bij actualisatie van data het grensvlak
van MT3DMS nog kan worden aangepast. Bij een ondieper grensvlak zal het bovenste deel
van het MT3DMS domein uit (veel) dunnere modellagen bestaan, waardoor de
transportstaplengtes kleiner worden. Dan kan worden overwogen om de transportstaplengtes
verder te optimaliseren, in overleg met de modelleurs van het LHM.
3.5.4

Voorbeelden van testresultaten voor MT3DMS
In hoofdstuk 5 worden de inhoudelijke resultaten van MT3DMS gepresenteerd na aanpassing
voor de koppeling met ANIMO. Hieronder worden ter illustratie enkele testresultaten van de
ontwikkeling van het MT3DMS model getoond (voor deze aanpassing), op basis waarvan is
geconcludeerd dat de opzet van het MT3DMS model is geslaagd. Het gaat dus nog niet om
de definitieve versie van het MT3DMS model.
In figuur 3.8 is een testresultaat gegeven, in de vorm van de tracerconcentraties in de
bovenste modellaag (laag 1) na één jaar rekenen (dus op 31-12-2006). De tracer, die initieel
alleen in de bovenste modellaag met een concentratie van 100 (M/L3) aanwezig was,
verdwijnt in gebieden met veel drainage snel uit modellaag 1. De concentraties na één jaar
zijn daarom in deze gebieden het laagst. Ook in gebieden met sterke wegzijging verdwijnt de
tracer snel uit modellaag 1, zodat ook deze gebieden eruit springen met lage concentraties
(bv. Veluwe, Sallandse Heuvelrug).
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Figuur 3.8

Voorbeeldresultaat van een testresultaat voor MT3DMS met een tracer, op basis van NHI 3.02

Als voorbeeld om de mogelijkheden van MT3DMS te illustreren zijn de vrachten naar het
oppervlaktewater voor dezelfde som gesommeerd, in dit geval voor het hele land, en
weergegeven in figuur 3.9.

Figuur 3.9

Voorbeeld van vrachten van een tracer berekend voor een testsom met MT3DMS

Een voorbeeld van een andere testsom is gegeven in figuur 3.10. In de figuur is het
modelresultaat te zien van een som waarbij gestart wordt met een concentratie van “100” in
alle modellagen die zich meer dan 13 meter onder maaiveld bevinden. De ondiepere lagen
krijgen een initiële concentratie van nul. In de figuur is de resterende concentratie op een
diepte van 13 meter onder maaiveld weergegeven voor noordwest Nederland, na een
simulatieperiode van 1 jaar. De kwelgebieden komen in de figuur duidelijk naar voren als
gebieden met hoge concentratie.
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Figuur 3.10

Testresultaat MT3DMS op een diepte van 13 m na 1 jaar rekenen,met initiële concentratievan 100 in
de onderliggende modellagen, en initiële concentratie van nul in de bovenliggende modellagen.

Op basis van de testberekeningen is geconcludeerd dat het operationaliseren van de
landelijke toepassing is gerealiseerd.
3.6

Modelperformance en hardware eisen voor MT3DMS
Hieronder wordt ingegaan op de rekentijden van het ontwikkelde MT3DMS model en de
verwachte eisen die voor dit deelmodel in de toekomst worden gesteld aan de hardware.
De modelberekeningen zijn voor MT3DMS uitgevoerd op de NHI rekenserver (Windows
Computational Facility (WCF) van Deltares). Voor een niet parallelle berekening gelden de
specificaties van de rekennode:
- processor: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60 GHz.
- installed memory (RAM): 16 Gb.
- operating system: Windows, 64bit.
Bij de parallelle berekening (met de geparalleliseerde versie van MT3DMS) wordt gebruik
gemaakt van de 4 rekencores van de rekennode.
Uit de berekeningen tijdens de ontwikkelfase blijkt dat het doorrekenen van 1 jaar met de
landsdekkende MT3DMS-toepassing 6.5 uur bedraagt op een enkele core van de NHI server.
Voor 30 jaar is dit circa 8 dagen rekentijd. Berekening met de geparallelliseerde versie van
MT3DMS resulteert in een versnelling met een factor 4, dus bij de toegepaste hardware een
rekentijd van 2 dagen.
Indien gewenst kan de rekentijd nog verder worden verkort in een volgende fase. Bovenal
kan meer versnelling worden verwacht als de MT3DMS berekeningen technisch over meer
Waterkwaliteitsmodellering

47

1220056-004-ZWS-0003, 13 november 2015, definitief

cores worden verdeeld. Daarentegen zal in de toekomst met meerdere stoffen gerekend
worden en zullen processen toegevoegd worden aan MT3DMS, wat de rekentijd zal
vergroten.
Bij de ontwikkeling van het instrumentarium is een inschatting gemaakt van de verwachte
rekentijd van het toekomstig instrumentarium. Op basis van uitgevoerde simulaties wordt
geschat dat, afhankelijk van het aantal cores, in de toekomst rekening moet worden
gehouden met een rekentijd van 1 tot enkele dagen voor een 30-jarige MT3DMS simulatie.
De benodigde opslagcapaciteit voor het uitvoeren van berekeningen met het landsdekkende
grondwaterkwaliteitsinstrument bestaat uit opslag van de in- en uitvoer van het
grondwaterstromingsmodel en van de in- en uitvoer van het grondwatertransportmodel. De
uiteindelijk benodigde opslagcapaciteit is in een eerdere fase van de ontwikkeling (rapportage
juni 2015) ingeschat, toen werd uitgegaan van een MT3DMS model bestaande uit 62
modellagen en 1 stof en het doorrekenen van 1 jaar (36 stressperiodes per jaar). Omdat
destijds rekening werd gehouden met mogelijke halvering van het aantal lagen, is ook een
exercitie uitgevoerd voor 31 lagen. In tabel 4.3 zijn inschattingen van de benodigde
opslagcapaciteit bijgesteld, op basis van een aantal variaties op de oorspronkelijke tabel.
Daarbij wordt rekening mee gehouden dat bij verdere ontwikkeling het aantal modellagen nog
kan wijzigen. De laatste kolom geeft op dit moment de beste inschatting van de benodigde
opslagcapaciteit, op basis van combinaties van variaties in de tabel.
Uit de tabel is af te leiden dat de verwachte benodigde opslagcapaciteit voor één modelrun
(scenario) van 30 jaar van het definitieve model ongeveer 4,5 TB bedraagt.
Tabel 3.3

Input FLOW
Output FLOW
Input
TRANSPORT
Output
TRANSPORT
TOTAAL

Benodigde opslagcapaciteit in Gigabytes bij verschillende configuraties van het model.

Huidige
specifcatie

31 i.p.v 62
modellagen

6 stoffen
(ipv 1)

30 jaar
(ipv 1 jaar)

71
107
2

36
53
1

71
107
5

1790
2856
7

Combinatie
(31 lagen, 6
stoffen, 30 jr)
895
1428
36

27

13

160

714

2142

207

103

343

5369

4502

Voor de combinatie van ANIMO en MT3DMS is af te leiden dat voor één modelrun in de
meest uitgebreide vorm (30x30 jaren en bewaren logfiles) rekening moet worden gehouden
met een tijdelijke opslagcapaciteit van bijna 30 TB. Voor de te bewaren data is een mindere
capaciteit (ca 12 TB) voor 1 modelrun nodig. Tegelijkertijd zullen in de praktijk meerdere
modelruns nodig zijn, waardoor in de praktijk nog steeds rekening zal moeten worden
gehouden met een totale opslagcapaciteit van circa 40 a 60 TB.
Naast de opslagcapaciteit speelt het interne geheugen van de hardware een belangrijke rol.
Uitgaande van de huidige standaarden is met name het aantal cores dat ter beschikking staat
voor de berekeningen doorslaggevend voor de doorlooptijd van de berekeningen. Idealiter is
een groot aantal cores beschikbaar, zoals nu gebruikt door Alterra (136 cores). Aanbevolen
wordt om de afhandeling van invoer- en uitvoer verder te verbeteren, waardoor rekentijden,
en mogelijk ook de opslagcapaciteit, verder kunnen worden geoptimaliseerd.
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3.7

Samenvatting van de werkzaamheden
Voor het simuleren van nutriëntenstroming in de diepere ondergrond (vanaf 13 meter diepte)
is een grondwaterkwaliteitsmodel opgezet in MT3DMS. Het MT3DMS heeft een
schematisatie van 24 lagen, waar het LHM 7 lagen heeft. Voor aansluiting op de actuele
hydrologie in LHM is de ondergrond schematisatie gebaseerd op dezelfde basisdata en
randvoorwaarden als het LHM. Eerst worden voor het verfijnde lagenmodel de waterfluxen
berekend (met MODFLOW) en vervolgens het stoftransport (met MT3DMS).
De geochemische parameters zijn voorlopig alleen toegekend voor simulatie van het
transport van stikstof (N). Dit is voorlopig gerealiseerd door data van de onderste modellaag
van STONE (op een diepte van ca 13 m onder maaiveld) te extrapoleren naar de diepere
ondergrond, omdat STONE geen schematisatie kent voor de diepere ondergrond. Dit is dan
ook niet meer dan een tijdelijke schematisatie volgens de afspraken voor deze fase. In een
volgende fase is voorzien dat nieuwe datasets worden gemaakt voor het instrumentarium.
Dan zal ook de parametrisatie t.b.v. het fosfaat-transport worden gerealiseerd.
Voor het operationaliseren van het model is de software aangepast. Aangetoond is dat het
model operationeel is en landsdekkend (m.u.v. de Waddeneilanden) kan worden
doorgerekend. De rekentijd is sterk afhankelijk van de hardware waarop wordt gedraaid; voor
parallelle berekeningen (4 cores) bedraagt de rekentijd bijv. 2 dagen voor een rekenperiode
van 30 jaar; voor niet-parallelle berekeningen (single core) 8 dagen. Rekening moet worden
gehouden met een opslagcapaciteit van 4,5 TB.
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4
4.1

Beschouwing van de koppeling tussen ANIMO en MT3DMS
Inleiding
In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe de landsdekkende modellen van ANIMO en MT3DMS
gekoppeld worden. De koppeling resulteert niet in het samensmelten van de 2 modellen,
maar in een koppeling “op afstand”. Daarbij wordt er voor gezorgd dat de modelconcepten in
beide modellen op elkaar zijn afgestemd en dat de uitvoer van het ANIMO kan worden
gebruikt als invoer voor MT3DMS, en vice versa. Op deze wijze wordt zoveel mogelijk
flexibiliteit gegarandeerd voor verschillende toekomstige toepassingen van (onderdelen van)
het instrumentarium, bijvoorbeeld stand alone toepassingen van ANIMO, het maken van
regionale uitsneden van het instrumentarium of het selecteren van representatieve
hydrologische eenheden. Dit levert bovendien voordelen voor het operationeel maken van het
instrumentarium, omdat wordt voorkomen dat altijd een groot “gekoppeld rekengedrocht”
moet worden gedraaid.
Het afstemmen van de modelconcepten en in- en uitvoer van de modellen is een complexe
aangelegenheid. De wens om de modellen zowel interactief gekoppeld als afzonderlijk / op
afstand gekoppeld toe te kunnen passen leidt tot verschillende opties voor de diepten van het
grensvlak. Bij de te maken keuzes in de koppeling moet worden geborgd dat de
modelconcepten in beide modellen consistent zijn met de concepten in het hydrologisch
instrumentarium. De concepten in het NHI voor koppeling tussen de onverzadigde zone en
de verzadigde zone (Van Walsum en Veldhuizen, 2011), en de wijze waarop de drainage
karakteristieken zijn uitgewerkt (De Lange, 1997 en de uitbreiding volgens Groenendijk et al,
2002) zijn de belangrijkste concepten waar rekening mee moet worden gehouden.
Bij het vaststellen van de uitwisselingslocaties (het grensvlak) waarop gegevens tussen
modellen ANIMO en MT3DMS worden uitgewisseld moet worden bewaakt dat
waterbalans en de stoffenbalans sluitend blijven na de koppeling. In samenhang met
hydrologische concepten spelen verschillende overwegingen een rol bij de uitwerking van
domeinen en het grensvlak.

de
de
de
de

De doorstroomde diepte voor afvoer naar oppervlaktewater in de waterkwaliteitsmodellering
is zeer bepalend voor de gemiddelde reistijd van het drainagewater. De respons op
veranderingen in de belasting aan het maaiveld is daar gevoelig voor. Daarom is het van
belang om per rekeneenheid zo goed mogelijk de te gebruiken dikte van het doorstroomde
profiel te bepalen. De eerste inschattingen voor de doorstroomde diepte (zie paragraaf 2.3.1)
zullen worden herzien en aangepast op basis van de eerder beschreven keuzes voor de
koppeling met MT3DMS. De keuze voor de doorstroomde diepte speelt al langer een
prominente rol bij de bouw en toepassing van landelijke uitspoelingsmodellen. Bij de
implementatie in NHI-WQ wordt rekening gehouden met de volgende ervaringen:
-

In de koppeling met de waterfluxen zoals berekend door DEMGEN t.b.v. de 3de Nota
Waterhuishouding was de profieldiepte van alle rekenplots 7 meter.
Vanaf STONE2.0 werd de profieldiepte op 13 meter gesteld. Dit was niet direct
gebaseerd op geohydrologische parameters, maar vooral een pragmatische benadering
voor een diepte waarbij het hydrologische model voor de bovengrond (SWAP) voldoende
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-

-

in evenwicht kon worden gebracht met de randvoorwaarden van het model van de
ondergrond (NAGROM).
In het prototype van het zoutmodel van NHI was een pragmatische keuze gemaakt voor
diepe kolommen, zodat het interface tussen onverzadigde zone en verzadigde zone altijd
wel in de kolommen voorkwam.
Bij de uitwerking van het zoutmodel is er pragmatisch voor gekozen om aan te sluiten bij
de lagenschematisering van het LHM en de diepte gelijk te stellen aan de diepte van het
freatisch pakket.

Hieronder volgen eerst de overwegingen die voor de stoftransportmodellen van belang zijn.
Voor het grondwaterkwaliteitsmodel (MT3DMS) gelden de volgende overwegingen:
-

-

-

-

Het grensvlak moet zodanig ondiep gekozen worden dat dit vlak in werkelijkheid niet
sterk beïnvloed wordt door laterale stromingen tussen gridcellen. Dat laterale
transport in diepere grondwaterlagen wordt namelijk niet met ANIMO gemodelleerd.
Daarentegen is een te ondiep grensvlak onwenselijk omdat in dat geval MT3DMS de
korte transportbanen naar lokale ontwatering mede moet afhandelen. Op de relatief
lage modelresolutie van 250x250 meter is MT3DMS daar niet geschikt voor.
Het is bovendien (vooralsnog) onwenselijk dat MT3DMS een deel van de variabele
verzadigde zone voor zijn rekening neemt. Hoewel MT3DMS tegenwoordig wel met
variabel-verzadigde omstandigheden om kan gaan via de zogenaamde UZF module
(die kan worden ingezet binnen de toegepaste MT3DMS versie) is dit een benadering
waar nog weinig ervaring mee opgedaan is bij de kennisinstituten.
Voor MT3DMS moet worden besloten of de lokale stoffenvracht- en
ontwateringsfluxen ook in het model moeten worden berekend. Het meenemen van
de ontwatering compliceert de modelbouw, omdat de parameters consistent moeten
worden gemaakt met het grovere hydrologische lagenmodel, en leidt tot langere
rekentijden. Dit is echter nodig als het gewenst is om het model ook geheel
zelfstandig te kunnen toepassen.

Vanuit het uitspoelingsmodel (ANIMO) gelden de volgende overwegingen:
-

-

-

De diepte van de ANIMO profielen moet voldoende groot zijn om altijd een diepste
node in de permanent verzadigde zone te hebben liggen, er van uit gaande dat de
koppeling tussen ANIMO en MT3DMS in de verzadigde zone tot stand wordt gebracht.
De diepte van de ANIMO profielen moet voldoende groot zijn om de stroming naar
het oppervlaktewater in de gridcel binnen het verzadigde deel van de profielen te
beschrijven. Bij diepe profielen kan het voorkomen dat in de gridcel geen
oppervlaktewater aanwezig is.
Stroming naar het oppervlaktewater hoeft niet over de gehele diepte van het ANIMOprofiel plaats te vinden. Voor de bepaling van de doorstroomde diepte voor afvoer
naar oppervlaktewater kunnen rekenregels worden toegepast. Het deel onder de
doorstroomde diepte voor afvoer naar oppervlaktewater kan dienen als overlap met
MT3DMS om het koppelingsvlak op een zinvolle plaats te leggen, bijvoorbeeld aan de
bovenkant of de onderkant van een geohydrologisch onderscheiden laag.

Na bovenstaande schets van de randvoorwaarden die worden gesteld aan de koppeling
tussen ANIMO en MT3DMS wordt in de volgende paragrafen de koppeling nader uitgewerkt.
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Daarvoor wordt eerst aan de hand van 2 rekenexperimenten het effect van regionale
grondwaterstroming in beeld gebracht (paragraaf 4.2). Vervolgens wordt ingegaan op de
koppelingsmethode (paragraaf 4.3). In paragraaf 4.4 zijn verschillende uitwerkingen van de
koppeling onderzocht, waarbij een belangrijke rol in de koppeling is weggelegd voor het
vaststellen van de doorstroomde diepte. Vervolgens is in paragraaf 4.5 de gemaakte keuze
bij de koppeling tussen ANIMO en MT3DMS beschreven. In paragraaf 4.6 is een ideale
alternatieve methode uitgewerkt, die op langere termijn zou kunnen worden uitgewerkt.
4.2

Rekenexperiment laterale stroming
Bij de bepaling van de diepte van bodemprofielen in het ANIMO model en de diepte van het
koppelingsvlak wordt er naar gestreefd de regionale stroming binnen het MODFLOW / MT3DMS te beschrijven, omdat ANIMO geen transport tussen de gridcellen (kolommen) berekent.
In de koppeling wordt er daarom vanuit gegaan dat de regionale stroming plaatsvindt in een
afzonderlijk stromingssysteem dat zich bevindt onder het lokale stromingssysteem. Om deze
gedachtengang te toetsen zijn berekeningen uitgevoerd met een 2D stroomlijnenmodel. De
stroomlijnfiguren visualiseren de relatie tussen het punt waarop een waterdeeltje in het
grondwater terecht komt en het pad dat vervolgens door het grondwater wordt afgelegd op
z’n route naar een waterloop.
In het rekenexperiment is uitgegaan van 2 ontwateringssystemen: Systeem 1 met een
onderlinge afstand tussen de waterlopen van 250 m en systeem 2 met een onderlinge
afstand van 125 m. De dikte van het pakket is 10 meter verondersteld en de kD waarde 100
m2 d-1. De grondwatervoeding op het niveau van het freatisch vlak bedraagt 1,5 mm/dag en
dit wordt verdeeld over 0,5 mm/dag naar systeem 1 en 1,0 mm/dag naar systeem 2.
Aan een zijkant van de gridcel stroomt water binnen. De regionale helling van het grondwater
bedraagt 1 meter per kilometer. De helling in poldergebieden is veel kleiner en ook voor
beekgebieden is 1 meter per kilometer een grote waarde. Daarnaast is in het
rekenexperiment ook een extreme waarde van 2 meter per kilometer opgelegd. De resultaten
zijn weergegeven in figuur 4.1
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Figuur 4.1. Stroomlijnen voor 2 gridcellen (1 bovenin de figuur; 1 onderin) ter visualisering van de waterstroming en
de invloed van regionale grondwaterstroming.

In figuur 4.1 is een transect van 500 meter lengte weergegeven voor 2 gridcellen . Bovenin de
figuur is te zien dat de stroming die uitmondt bij 125 meter en bij 375 meter niet helemaal tot
op 10 meter diep is gegaan. Een deel van de stroming die bij 0, 250 en 500 meter uitmondt is
wel tot 10 meter diep gegaan. De stroming die over de linker rand binnenkomt wordt ter
plaatse afgevangen. De stroming die aan de rechterzijde het modeldomein verlaat vindt z’n
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oorsprong op enkele plekken tussen 250 en 500 meter. In deze schematisering gaat de
regionale stroming niet onder de lokale stroming door. In dit geval zou een schematisering
waarin aan ANIMO zowel een laterale infiltratieflux als een laterale exfiltratieflux wordt
opgelegd de invloed van regionale stroming op het stoffentransport kunnen beschrijven.
In figuur 4.1 is onder te zien dat de stroming die ter linkerzijde binnen treedt slechts
gedeeltelijk lokaal wordt afgevangen en de stroming die ter rechterzijde weer uittreedt lokaal
is geïnfiltreerd. Een deel van de regionale stroming gaat onder het lokale stromingssysteem
door, een ander deel vermengt zich met het lokale stromingssysteem. De begrenzing tussen
het “lokale” en het “regionale” systeem is aangegeven met een rode lijn. In dit geval zou een
diepte van het ANIMO-profiel van ca 6 meter volstaan en ligt het in de rede om het volume
tussen 6 en 10 meter met MT3DMS te modelleren.
Voor het optreden van de zogenaamde “nesting”, waarbij een regionaal van een lokaal
stromingssysteem is te onderscheiden, is een criterium af te leiden. In de bovenstaande
figuur gaan we uit van de waterloop bij X=250 m. Het debiet dat vanaf het halve vanggebied
aan deze waterloop wordt toegekend bedraagt in ons voorbeeld ½ x (250 x 0,0005 + 125 X
0,001) = 0,125 m2/d. In de bovenste figuur is de instroming bij X=0 gelijk aan 0,1 m2/d. Het
debiet van 0,125 m2/d naar de waterloop “blokkeert” de doorgang van de regionale stroming
ter grootte van 0,1 m2/d. Deze 0,1 m2/d gaat deel uitmaken van het lokale stromingspatroon.
In de onderste figuur bedraagt de regionale stroming 0,2 m2/d. Hiervan gaat 0,125 m2/d deel
uitmaken van het lokale stromingssysteem en van het restant van 0,075 m2/d. vormt zich een
regionaal stromingssysteem binnen de modelkolom van de gridcel. Als we de verhouding van
de doorstroomde volumes gelijk stellen aan de verhouding van de debieten dan geldt dat
37,5% van het grondwatervolume wordt toegekend aan het regionale stromingssysteem en
62,5% aan het lokale stromingssysteem. Dit komt goed overeen met de ca. 6 meter die we uit
de figuur hadden afgeleid.
Bovenstaande beschouwing geeft aan dat een keuze voor diepere ANIMO-kolommen niet a
priori tot conceptuele fouten hoeft te leiden in de koppeling tussen ANIMO en MT3DMS. Het
hangt sterk af van de verhouding tussen lokale stroming (ontwatering binnen een gridcel) en
de stroming als gevolg van regionale stijghoogte gradiënten. Met name voor de wintersituatie
is te verwachten dat de lokale stroming zal overheersen over de regionale stroming. In de
pleistocene gebieden zal in de zomersituatie zich wel een regionaal stromingssysteem
kunnen voordoen bij de keuze van diepe ANIMO-profielen.
4.3

Beschouwing van de koppelingsmethode
Bij het ontwikkelen van het MT3DMS model was geconstateerd dat de verfijning van het
ondergrondmodel invloed heeft op de modelresultaten (zie eerdere versie van de rapportage,
Janssen et al, juni 2015). Bij de eerste opzet van de modellen is geconstateerd dat voor het
sluiten van de waterbalans conform de verwachting de opgeschaalde freatische
lekweerstanden uit de eerste modellaag in het LHM niet direct konden worden toegekend aan
de eerste laag in MT3DMS. In de eerste versie van de rapportage is ook benoemd dat
MT3DMS niet geschikt is om op de relatief lage modelresolutie van 250x250m de korte
transportbanen naar de ontwateringsmiddelen goed te modelleren. MODFLOW produceert op
deze modelresolutie namelijk geen goede reistijdenverdelingen voor deze korte
transportpaden.
Bij de kennisinstituten zijn er ideeën op welke wijze het afstemmen van de freatische
lekweerstanden in grovere en verfijnde modellen, alsmede goede reistijdenverdelingen voor
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de korte transportpaden kunnen worden gerealiseerd, maar deze methoden moeten nog
nader worden uitgewerkt en geverifieerd (zie paragraaf 4.4.2). Vanwege het zeer innovatieve
karakter van deze ideeën en de risico’s die ze meebrengen voor het tijdig realiseren van een
toe te passen waterkwaliteitsinstrumentarium wordt in de uitwerking eerst gekozen voor een
alternatieve benadering.
In deze alternatieve benadering is er voor gekozen om de ontwatering (met de daarbij
behorende parametrisering van freatische lekweerstanden) buiten het domein van MT3DMS
te houden, waardoor er geen nieuwe lekweerstanden hoeven te worden afgeleid voor het
verfijnde lagenmodel. Dit kan worden gerealiseerd door de resulterende modelresultaten van
het freatisch pakket uit het LHM (modellaag 1) als randvoorwaarden op te leggen aan het
verfijnde lagenmodel. Het gevolg is dat de weerstanden van drainage en waterlopen, die zich
grotendeels in modellaag 1 bevinden, niet aangepast hoeven te worden. Daaruit volgt dat de
koppelingsdiepte zich onder de doorstroomde diepte moet bevinden. Omdat op deze diepte
de grondwaterstroming een “lateraal/regionaal” karakter heeft, is het van belang zoveel
mogelijk van deze stroming mee te nemen in het MT3DMS model. De nader vast te stellen
koppelingsdiepte moet daarvoor onder de doorstroomde diepte worden gelegd. Verdere
discussie resulteerde in de voorkeur voor een concept waarin het uittreden van ondiep
grondwater naar het oppervlaktewater wordt verdeeld over de diepte, omdat hierdoor een
meer adequate beschrijving van de verblijftijdspreiding wordt verkregen.
4.4
4.4.1

Beschouwing van het koppelingsvlak
Beschouwing van de initiële diepte van de doorstroomde laag
In paragraaf 2.3.1. is toegelicht op welke wijze aanvankelijk de diepte van de doorstroomde
laag is uitgewerkt. Als eerste stap voor het vaststellen van het koppelingsvlak is deze diepte
nader beschouwd, om te verifiëren of deze kan worden gebruikt voor het koppelingsvlak. De
aanvankelijke diepten zijn weergegeven in figuur 4.2 en worden hieronder beschouwd.
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Figuur 4.2. Diepte (m) van de aanvankelijk toegekende modelprofielen

Bij bestudering van figuur 4.2 valt het volgende op:
In de dekzandgebieden ontbreekt de deklaag waardoor volgens de gehanteerde
rekenregels de GHG sturend is en te ondiepe profielen worden verkregen.
De beekdalen in Zuid-Nederland hebben een geringe profieldiepte (tot 3 meter), terwijl
het omringende gebied een diepte heeft van 9 – 13 meter.
De gronden aan de zuid- en westflank van de Utrechtse Heuvelrug hebben een geringe
profieldiepte, evenals een aantal gebieden binnen de Gelderse vallei.
De veengebieden in het westen van Overijssel en Friesland hebben een geringe
profieldiepte.
Over de Veluwe lopen stroken met diepe modelprofielen.
De keileemgebieden en Overijssel en Gelderland komen niet tot uitdrukking in de
berekening van de profieldiepte.
De kleigebieden in west Nederland hebben te diepe profielen, de schematisering lijkt
daar te kunnen worden verbeterd door binnen de deklaag een watervoerend deel
(gerijpte klei) boven een weerstandsdeel (ongerijpte klei) te onderscheiden.
Geconstateerd wordt dat de schematisering van het LHM en zijn voorgangers niet is
toegespitst op kwaliteitsberekeningen en de daarvan afgeleide (initiële) diepte niet geschikt is
als grensvlak voor ANIMO en MT3DMS.
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4.4.2

Beschouwing van een alternatieve diepte op basis van literatuur
In Alterra-rapport 2464 is een beschrijving gegeven van een alternatieve benadering voor
profieldiepten. Dit voorstel is gebaseerd op een methode in nog te verschijnen rapport over
de “Verdieping van de bodemkaart” (Alterra, in prep.).
De methode is toegepast op basis van schematisering in LHM (NHI), om op basis van de
parameters in LHM een doorstroomde diepte te bepalen. Daarvoor is gebruik gemaakt van
verschillende eigenschappen van de lagen in de ondergrond beschikbaar. In de volgende
tabel (4.1) is een overzicht gegeven van de gebruikte gegevens om volgens deze methode
de profieldiepte af te leiden.
Tabel 4.1.

Karakteristieken van de lagen in LHM toegepast voor benadering profieldiepte
kD

C

Bovengrens

Ondergrens

Topsysteem

X

X

X

X

kD2

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

c2
kD3

X

c3
kD4

X

c4
kD5

X

c5
kD6

X

c6
kD7

X

X

Een toelichting op de tabel: voor scheidende lagen zijn gegevens beschikbaar over de bovenen onderkant en de bijbehorende c-waarde. Voor watervoerende lagen is in LHM alleen een
kD-waarde beschikbaar. Voor het Topsysteem (laag 1) zijn de verschillend lagen
samengevoegd en is de totale dikte en de bijbehorende kD en c-waarde bekend. Verder is de
geohydrologische basis bekend.
Op basis van de theorie in Alterra rapport 2462 (in prep) is een maximale doorstroomde
diepte afgeleid op basis van gegevens van LHM. In het genoemde rapport is de
doorstroomde diepte uitgewerkt per hydrotype. De resultaten zijn in figuur 4.3 ruimtelijk
weergegeven per hydrotype. Eerst wordt een toelichting gegeven op figuur 4.3.
De open zandgronden van de Veluwe, Utrechtse Heuvelrug en de duinen waar weinig of
geen tussenlagen voorkomen hebben geen of weinig sloten waardoor de doorstroomde
diepte groot is, zowel ’s zomers als ’s winters. De (dek-) zandgronden in het zuiden en oosten
van het land hebben vooral ‘s zomers een grote doorstroomde diepte als de sloten droog
staan. ’s Winters, als de sloten draineren, is de doorstroomde diepte een stuk kleiner. De
leemgronden in het oosten van Twente en de Achterhoek met het zogenaamde OostNederlandprofiel, hebben de kleinste doorstroomde diepte.
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Figuur 4.3 Berekende doorstroomde diepte voor de wintersituatie (links) en de zomersituatie (rechts)
op basis van Alterra rapport 2464.

Bovengenoemde doorstroomde diepte is gebaseerd op hydrotypen en niet consistent met de
gegevens in het LHM. Op basis van bovenstaande resultaten is de methode wel als plausibel
beoordeeld, en daarom toegepast op de resultaten van het LHM. Uitwerking van deze
methode op basis van data van het LHM leidde tot diverse varianten, die beoordeeld zijn,
maar niet goed bevonden. Een voorbeeld van de uitwerking is gegeven in figuur 4.4.
Uitwerking van de methode op basis van parameters van het LHM heeft niet geleid tot een
gewenst resultaat voor een diepte van het koppelingsvlak. De uitwerking is afhankelijk van de
hydrologische karakteristieken. Geconcludeerd is dat dat de schematisering van de
ondergrond in het topsysteem van LHM aanpassing behoeft om direct toegepast te kunnen
worden op de waterkwaliteitsmodellering. Dit is als aanbeveling opgenomen binnen de
nieuwe versie van het NHI (LHM 3.1.0).
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Figuur 4.4 Voorbeeld van uitwerking van de doorstroomde diepte met parameters van LHM op basis
van de methode in Alterra rapport 2464.

4.4.3

Beredenering van de diepte van het koppelingsvlak voor 3 karakteristieke situaties
De bovenbeschreven methoden hebben niet geleid tot het vaststellen van het koppelingsvlak.
Daarom is besloten tot een pragmatische benadering, waarbij eerst de grenzen voor het
koppelingsvlak worden verkend op basis van 3 karakteristieke hydrologische situaties, om
vervolgens een pragmatische benadering te kunnen kiezen voor het koppelingsvlak.
Achtereenvolgens worden besproken: een dikke holocene deklaag, een situatie met ondiepe
grondwaterstanden zonder deklaag en een situatie met zeer diepe grondwaterstanden,
zonder deklaag.
1. Dikke Holocene deklaag
In holoceen Nederland representeert modellaag 1 in het LHM de Holocene deklaag. Deze is
in bepaalde delen van Nederland zeer dik, tot meerdere tientallen meters. De doorstroomde
diepte (DP) bevindt zich binnen de deklaag. Dit impliceert dat een koppelingsdiepte ter
hoogte van de onderkant van de deklaag zou worden gelegd. De onderkant van de
doorstroomde diepte (DP) ligt daar ruim boven. Het resultaat is een zeer diepe ANIMO-kolom
en een hoge waterkolom boven het grensvlak waarin laterale stroming dus niet gemodelleerd
kan worden. In principe is dat niet in overeenstemming met de gestelde voorwaarden. Toch is
de keuze voor de positie van het grensvlak hier te verdedigen; in de slecht doorlatende
deklaag, die in het algemeen sterk gedraineerd is, zal laterale stroming te verwaarlozen zijn
over afstanden die de laterale dimensies van de 250 x 250 m grids overstijgen. Het quasi-2D
concept van ANIMO is hier dus toepasbaar voor stroming over de gehele dikte van de
deklaag. Omdat in de praktijk de eigenschappen van deze deklaag niet uniform zijn over de
diepte (bovenin gerijpte klei en/of ‘ontlast’ veen, onderin ongerijpte klei en/of samengedrukt
veen) kan het koppelingsvlak ondieper worden gedefinieerd op basis van de bodemopbouw.
Dit is ook eerder geconstateerd bij het verbeteren van de berekening van zout (De Louw et al,
2014). Dit kan in de toekomst worden verholpen door aanpassing van de geohydrologische
schematisering, bijvoorbeeld met behulp van Geotop. Omdat de kwaliteit consistent moet zijn
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met de hydrologische berekeningen met LHM, kan dit niet op korte termijn worden
gerealiseerd. Dit vergt eerst een aanpassing van de schematisering in LHM.
2. Geen deklaag, ondiepe grondwaterstanden
Indien geen deklaag aanwezig is, is de eerste modellaag in LHM (MODFLOW) dun en heeft
deze laag een lage weerstand. In dit geval is de onderkant van deze laag een zogenaamd
hypothetisch grensvlak en representeert deze laag een deel van het freatisch pakket. De
doorstroomde diepte zal zich in de regel onder deze onderkant bevinden en de
koppelingsdiepte wordt dan dus gelegd op de doorstroomde diepte (DP). In dit geval sluit het
MT3DMS domein direct aan op die diepte waar op gridcelschaal geen ontwatering meer
plaatsvindt en het “regionale” regime begint, en waar grondwaterstroming dus ook in 3D
beschreven zou moeten worden. Conceptueel is dit geheel juist. In situaties waarin het
freatisch pakket dun is en de onderliggende weerstandslaag een grote weerstand heeft, zal
deze diepte overeen komen met de onderkant van het freatisch pakket. In de andere gevallen
is het moeilijk het doorstroomde profiel te berekenen.
3. Geen deklaag, zeer diepe grondwaterstanden
Denk hier bijvoorbeeld aan een situatie zoals op de Veluwe. De koppelingsdiepte kan hier
worden gelegd op een diepte onder de laagste grondwaterstanden, bijvoorbeeld op 2 m.
onder de GLG. In deze situatie zijn de transportafstanden vanaf freatisch vlak tot ontwatering
in de regel lang, (veel) langer dan de laterale schaal van de gridcellen. MT3DMS kan dit
transport goed simuleren. Het aandeel van het ANIMO domein aan de modellering van de
verzadigde zone dient hier zo beperkt mogelijk gehouden te worden omdat er in feite geen
sprake is van een doorstroomde diepte op de gridcelschaal (geen ontwatering binnen de
gridcel) maar grondwaterstroming die lateraal/regionaal van aard is. Het concept van een
dunne verzadigde ANIMO-kolom waarbij MT3DMS het snel overpakt op 2 m minus GLG is
hier dus conceptueel goed te verdedigen. Omdat dit in de praktijk leidt tot grote dieptes
betekent dit dat voor alle MetaSWAP kolommen zouden moeten worden berekend voor een
grote diepte, wat leidt tot extra rekentijd en grotere dataopslagcapaciteit. Dit pleit ervoor om
de diepte af te kappen op een zekere waarde, bijvoorbeeld op 13 m onder maaiveld, zoals in
de berekeningen in STONE. Deze benadering is verdedigbaar omdat het areaal met
grondwaterstanden dieper dan 13 m-mv in Nederland klein is, omdat de dynamiek in de tijd in
de waterfluxen op dergelijke diepte sterk gedempt is (zodat veronderstelt mag worden dat de
flux op 13 m-mv gelijk is aan de flux over het grondwaterstandsvlak) en omdat voor veel van
deze situaties (duinen en stuwwallen met natuur) verondersteld wordt dat er ook weinig
stofreacties plaatsvinden. Of dit laatste ook geldt in gebieden met intensieve landbouw waar
ook opgelost organisch stof uitspoelt moet nog worden onderzocht.
4.5
4.5.1

Voorlopige keuzes voor de koppeling tussen ANIMO en MT3DMS
Implementatie van het koppelingsvlak
Op basis van de in paragraaf 4.4 beschreven alternatieven, en beschouwing van de voor- en
nadelen is uiteindelijk de dikte van de doorstroomde laag (DP) in ANIMO volgens de
volgende stappen vastgesteld:
1. Uitgangspunt is een minimale dikte van DP=13 m. Deze dikte kan worden aangepast
op basis van de aanwezige drainage en/of infiltratiemiddelen
2. Invloed drainage.
a. Diepe grondwaterstanden en ondiepe drainage. Als de GHG dieper is dan 15
m-mv en het diepste drainagesysteem is ondieper dan 13 m-mv, dan geldt :
DP = 13 m. Dit is het geval voor bijvoorbeeld de Veluwe.
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b. In de overige gevallen wordt de DP aangepast om ervoor te zorgen dat de
waterbalansen sluitend blijven:
 DP = max (DP, diepte diepste_drain)
 DP = max (DP, GLG+2)
.
3. Invloed infiltratie. Bij aanwezigheid van een infiltratiemiddel moet het water
overgebracht kunnen worden naar het verzadigde deel van het profiel:

DP = max (DP, GLG+2)
De doorgerekend profielen hebben op een enkele uitzondering na een dikte van 13 m (zie
figuur 4.5). De diepere profielen (1%) hebben uitsluitend als achtergrond waterbalanstechnische redenen. De koppelingsdiepte (de diepte waarop ANIMO en MT3DMS stoffen
uitwisselen) is voorlopig gelijkgesteld aan de overheersende profieldikte, ofwel 13 m onder
maaiveld.

Figuur 4.5.

4.5.2

Diepte (m) van de uiteindelijk toegekende modelprofielen

Implementatie van de uitwisseling tussen ANIMO en MT3DMS
De uitwisseling van nutriënten over het koppelingsvlak tussen het uitspoelingsmodel (ANIMO)
en het grondwaterkwaliteitsmodel (MT3DMS) kan op verschillende manier worden
gerealiseerd, namelijk via uitwisseling van vrachten en fluxen of van concentraties. Gekozen
is voor de uitwisseling van vrachten op de diepte van het grensvlak, omdat dit de continuïteit
van de water- en stofbalansen garandeert.
De meest zuivere koppeling zou kunnen worden gerealiseerd door vrachten uit ANIMO te
vertalen naar productie-termen in MT3DMS, maar deze optie is nog niet beschikbaar in
MT3DMS. Overwogen kan worden deze optie later alsnog te realiseren in MT3DMS als hier
behoefte aan is, als de optie beschikbaar is vergt dat weinig aanpassing in het
instrumentarium.
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De uitwisseling van vrachten is op de volgende manier gerealiseerd in de ANIMO-MT3DMS
koppeling:
- Het uitspoelingsmodel berekent op basis van de waterfluxen (uit MetaSWAP) de
stofvrachten (ANIMO) over het grensvlak (13 m onder maaiveld);
- De waterfluxen worden toegekend als fluxbovenrandvoorwaarde (recharge) voor het
MODFLOW-MT3DMS model, waarvan de bovenkant gelijk is aan het koppelingsvlak
op 13 m-mv;
- De stofvrachten uit ANIMO worden samen met de recharge omgerekend naar
concentraties;
- Deze concentraties worden in MT3DMS toegekend aan de recharge en het
stoftransort in de ondergrond wordt doorgerekend;
- Voor gebieden met kwel worden de berekende vrachten in de eerste modellaag van
MT3DMS teruggegeven aan ANIMO, om de resultaten in deze gebieden opnieuw
door te rekenen met de onderrandvoorwaarde vanuit MT3DMS (iteratieve
berekening).
De laatste stap is technisch operationeel, maar werd in deze fase van ontwikkeling nog niet
zinvol geacht om te doorlopen. De reden is dat de geochemische parameters voor de diepe
ondergrond in MT3DMS in deze fase nog niet realistisch zijn geparametriseerd, maar
vooralsnog zijn overgenomen van de onderste modellaag in STONE. Als nieuwe
geochemische data voor de ondergrond beschikbaar is, is het wel zinvol om deze laatste,
iteratieve stap uit te voeren en de berekening in de kwelgebieden aan te scherpen.
De koppelingen tussen LHM, ANIMO en MT3DMS zijn samengevat in onderstaande figuur.

Figuur 4.4.

Illustratie van het koppelingsconcept tussen ANIMO en MT3DMS. Het linker deel geeft de koppeling
van de modelgrids weer, het rechter deel zoomt in op 1 enkele modelkolom. Het koppelingsvlak
(paarse lijn) ligt in de huidige versie op 13m-mv. Over dit vlak wisselen ANIMO en MT3DMS
stofvrachten uit, weergegeven d.m.v. de paarse pijl. Boven het koppelingsvlak berekent ANIMO de
uitspoeling naar het oppervlaktewater binnen de modelkolom (zwarte pijlen). Onder het
koppelingsvlak berekent MT3DMS het driedimensionale transport over afstanden groter dan de
dimensie van de gridcellen. Opmerking: het in de linker figuur weergegeven onderscheid tussen zoet
en zout speelt vooralsnog geen rol, maar wordt naar verwachting verder uitgewerkt in NH.I
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4.6

Visie op koppelingsmethode voor de lange termijn
Na uitwerking van de in paragraaf 4.5 beschreven methode kan ANIMO stand alone worden
gedraaid voor analyse van stroming van nutriënten in het topsysteem en MT3DMS voor
analyse van stroming van nutriënten in de ondergrond, waarbij gebruik wordt gemaakt van
elkaars berekeningsresultaten. De voor de ANIMO berekeningen gebruikte relatie tussen het
bovenste grondwater en oppervlaktewater heeft z’n eigen intrinsieke ruimteschaal waarmee
bij de ruimtelijke indeling en/of het toekennen van representatieve data aan de
rekeneenheden van NHI rekening moet worden gehouden. In de volgende fase van dit
project, de inhoudelijke update, moet hier expliciet aandacht aan worden gegeven.
In paragraaf 4.2 is benoemd dat op langere termijn idealiter voor het ontwateringstelsel in het
topsysteem op- en neerschalingsroutines worden ontwikkeld zodat consistente
drainageparameters kunnen worden afgeleid voor zowel grovere als fijnere
grondwatermodellen. Hierdoor zou niet alleen in ANIMO, maar ook in MT3DMS het
topsysteem kunnen worden geïmplementeerd. Deze ‘koninklijke weg’ biedt voordelen:
1.

2.

Het grensvlak waarover wordt uitgewisseld tussen ANIMO en MT3DMS kan ook binnen
de doorstroomde diepte gelegd worden, omdat MT3DMS correct een deel van de
afwatering voor zijn rekening kan nemen. Dat biedt meer flexibiliteit voor het definiëren
van een conceptueel zo juist mogelijke uitwisselingsdiepte, aansluitend bij het in
paragraaf 5.1 benoemde “ideale” koppelingsvlak, zo ondiep mogelijk in het permanent
verzadigde domein.
Het toepassingsbereik voor stand alone berekeningen met MT3DMS wordt vergroot,
omdat voor een groter deel van het hydrologische systeem wordt gerekend. Dit biedt
mogelijkheden om MT3DMS ook voor andere stoffen (dan nutriënten en organische
stof) toe te passen waardoor de investeringen in het waterkwaliteitsinstrumentarium
voor andere toepassingen kunnen worden hergebruikt. Het stand alone kunnen draaien
van MT3DMS voor analyse van nutriëntenstroming zal er niet toe leiden dat voor de
Nederlandse situatie zonder ANIMO zal worden gerekend. De ‘verfijning’ en interactie
met behulp van ANIMO blijven nodig vanwege de in paragraaf 1.6 genoemde redenen.

Beide aspecten, de grootte van de rekeneenheden en de optie om op langere termijn
schalingsregels voor drainage in MODFLOW op te nemen, leiden tot aanbevelingen.
Grootte van de rekeneenheden
Met de 1:1 koppeling tussen ANIMO en MT3DMS op basis van 250 x 250 m gridcellen is een
eerste stap gezet naar een compleet waterkwaliteitsinstrumentarium voor landelijke en
regionale toepassingen. Behalve de hierboven gevraagde aandacht voor de diepte van het
koppelingsvlak is ook aandacht nodig voor de ruimtelijke schaal. Het concept in het
topsysteemmodel (ANIMO) voor de uitspoeling naar oppervlaktewater heeft een andere
intrinsieke lengteschaal dan die van de 250 x 250 m grids in het MODFLOW/MT3DMS model.
Zowel voor de stand alone ANIMO-toepassingen als voor de gekoppelde ANIMO-MT3DMS
berekeningen moet hiermee rekening gehouden worden. Er zijn twee routes om hiermee om
te gaan:
- het afleiden van drainage parameters voor grotere ruimtelijke eenheden in NHI. Dit zou
een aanpassing van NHI vergen;
- het clusteren van waterbalansen van rekeneenheden (grids) tot die van grotere ruimtelijke
eenheden (multi-grids) en ANIMO toepassen voor deze grotere ruimtelijke eenheden,
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waarna desaggregatie plaatsvindt naar MT3DMS rekeneenheden. Dit vergt een eigen
ANIMO-schematisatie, maar stelt geen nieuwe eisen aan de NHI-schematisering.
Diepte uitwisselingsvlak
Voorgesteld wordt om het concept voor de verdeling van drainagefluxen over
modelcompartimenten, dat momenteel in SWAP en MetaSWAP wordt toegepast, in te
bouwen in MODFLOW. Dit concept, gerealiseerd in de module DIVDRA (“DIVide DRAinage”),
is een pseudo-tweedimensionale benadering voor de stroming van water door de
modelkolom naar de drainagemiddelen (Groenendijk et al., 2005; Kroes et al., 2008).
DIVDRA verdeelt de drainagefluxen over de verzadigde modelcompartimenten. Dit is nodig
voor een correcte beschrijving van de verblijftijdspreiding en de reistijdverdeling over de
modelcompartimenten, en is daarmee een voorwaarde voor het juist modelleren van
transport, accumulatie en omzetting van opgeloste stoffen.
Geadviseerd wordt de DIVDRA routine uit te breiden, aan te passen en toe te passen als
subroutine in MODFLOW. Hierdoor wordt per stressperiode een snelheidsveld berekend
waarmee verblijftijden en reistijden naar de ontwateringsmiddelen kunnen worden bepaald.
Hierdoor wordt in MODFLOW een goede reistijdenverdeling gewaarborgd. Met het gebruik
van de standaard modules in MODFLOW voor drainage en waterlopen (RIV en DRN
packages) is dit alleen gegarandeerd als gerekend wordt met een zeer gedetailleerde
schematisering. In dat geval is de grootte van de rekencellen namelijk kleiner dan de
gemiddelde afstand tussen de ontwateringsmiddelen, waardoor de numerieke benadering
betrouwbare resultaten oplevert. Door het inbouwen van de DIVDRA routine kunnen ook in
MODFLOW/MT3DMS betrouwbare resultaten voor het topsysteem worden gerealiseerd,
zonder dat de celgrootte hoeft te worden verkleind.
4.7

Samenvatting van de werkzaamheden
In dit hoofdstuk is beschreven op welke wijze de modellen ANIMO en MT3DMS kunnen
worden gekoppeld. Het uitwerken van de koppeling en de wijze waarop de modellen
gegevens op het grensvlak (of desgewenst meerdere grensvlakken) uitwisselen, is een
complexe aangelegenheid. Het gaat om een combinatie van 2 typen modelconcepten,
respectievelijk een 1D-benadering (een kolom zonder uitwisseling van waterfluxen met
aangrenzende kolommen) en een 3D model (waar deze zogenaamde laterale stroming wel
kan plaats vinden). In de koppeling en de overgang van deze modellen moeten de
waterbalansen en stoffenbalansen sluiten. Daarvoor moet de uitwisseling tussen de modellen
op correcte wijze worden uitgevoerd en de schematisatie goed aansluiten op de
modelconcepten in het NHI (de onderdelen MetaSWAP en MODFLOW in LHM), zodat de
randvoorwaarden uit de hydrologische modellering kunnen worden gebruikt in het
waterkwaliteitsinstrumentarium.
Eerst is op basis van de schematisatie in LHM gezocht naar de diepte onder het topsysteem,
die zou kunnen dienen als onderkant van ANIMO en de uitwisselingsdiepte. De schematisatie
van het topsysteem in LHM bleek hier niet geschikt genoeg voor, omdat binnen het LHM
vooral aandacht is gegeven aan de effectieve parameterwaarden (kD en c-waarden) en
minder aan de exacte diepte die hoort bij deze parameters. Na beschouwing van
verschillende alternatieven en mogelijke gevolgen van keuzes is besloten om zowel de
onderkant van de ANIMO kolom, als het koppelingsvlak (vrijwel overal) op 13 meter te
leggen. Dit is voorlopig de meest eenduidige aanpak. De diepte is bovendien vergelijkbaar
met STONE, maar tegelijkertijd is een belangrijk verschil dat de ruimtelijke schematisatie is
verfijnd en aangesloten is op de actuele hydrologie. Bij toekomstige herziening van het
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topsysteem in LHM (bijvoorbeeld op basis van GeoTOP), kan het koppelingsvlak in de
toekomst verder worden verbeterd.
Een alternatieve koppelingsmethode op langere termijn is om voor het topsysteem op- en
neerschalingsroutines te ontwikkelen, zodat drainageparameters op eenvoudigere wijze
kunnen worden op- en neergeschaald. Als dit is gerealiseerd zou het bovenste deel van de
ondergrond niet alleen in ANIMO maar ook in MT3DMS kunnen worden gemodelleerd,
waardoor het toepassingsbereik van MT3DMS wordt vergroot en er meer
koppelingsmogelijkheden tussen ANIMO en MT3DMS worden gecreëerd. Het uitwerken van
deze - wetenschappelijk gezien te prefereren - optie vergt echter nog nader onderzoek bij de
kennisinstituten.
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5 Resultaten van de koppeling tussen ANIMO en MT3DMS
5.1

Inleiding
In deze paragraaf worden de resultaten van het gekoppelde instrumentarium ANIMO MT3DMS beschreven. De resultaten worden vergeleken met de uitkomsten van STONE om
de uitkomsten van het nieuwe instrumentarium in deze fase beter te kunnen beoordelen.
Aangezien STONE alleen geschematiseerd is voor de bovenste 13 m van het hydrologisch
systeem, wordt in dit hoofdstuk vooral ingezoomd op de berekeningsresultaten van ANIMO
(paragraaf 5.3). Voor de berekeningsresultaten van MT3DMS wordt in deze fase volstaan
met enkele voorbeelden (paragraaf 5.4), omdat de geochemische schematisatie van de
diepere ondergrond nog is gebaseerd op basis van enkele kenmerken in STONE, en dus in
feite op de ondiepere ondergrond (zie hoofdstuk 3).
In deze fase zijn de niet-hydrologische parameters in ANIMO nog gebaseerd op de
schematisatie in STONE. De verschillen in uitkomsten met STONE moeten daarom worden
toegeschreven aan de wijzigingen in de bodem, de ondergrond en het oppervlaktewater en
de wijzigingen in de koppeling (zie hoofdstuk 4). Aangezien de randvoorwaarden die aan de
hydrologie worden opgelegd (met name de meterologische randvoorwaarden voor neerslag
en verdamping) sterk bepalend zijn voor de hydrologische condities, worden in de volgende
paragraaf eerst een aantal belangrijke waterbalanstermen zoals neerslag en verdamping
beschouwd voor het nieuwe instrumentarium en STONE.

5.2

Analyse van de waterbalanstermen
De waterbalans zoals berekend met NHI verschilt van de waterbalans berekend voor STONE
met de modellen SWAP en NAGROM (Van Bakel et al, 2003). Een eerste indruk van de
verschillen in resultaten is verkregen door deze te vergelijken met de resultaten van de
hydrologie voor STONE. Daarbij zijn de waterbalanstermen vergeleken in de volgorde van de
stroming van het water. Dat betekent dat begonnen wordt met de grootste balanspost
neerslag, die als randvoorwaarde voor de berekeningen is opgelegd (zie figuur 5.1).
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Figuur 5.1 Regen+Sneeuwval+beregening (mm/jr), gemiddeld voor de periode 1981-2010, in
STONE (links), NHI (midden), en het verschil tussen STONE en NHI (rechts)

In figuur 5.1 is te zien dat het globale patroon op het eerste gezicht redelijk overeenkomt, bij
nadere analyse vertonen de patronen verschillen. Dat is logisch gegeven het feit dat de
neerslag in de hydrologie voor STONE anders wordt toegekend dan in het LHM: bij STONE
zijn metingen van de hoofdstations toegekend aan plots binnen districten (Kroon et al, 2001);
bij het NHI is gebruik gemaakt van een ruimtelijk geïnterpoleerd gridbestand op basis van
meer metingen (Buishand et al, 2008). De verschillen zijn lokaal aanzienlijk (> 50 mm/jaar).
In STONE zijn sterkere verschillen en grotere gradiënten te zien tussen de regio’s. In NHI zijn
de ruimtelijke patronen meer gelijkmatig. Eveneens is te zien dat in NHI Oost-Groningen,
West-Friesland, de Wieringermeer en het midden van Limburg minder neerslag is toegekend
dan in STONE en in overige delen van Noord-Nederland, Flevoland, delen van WestNederland en Noordoost Limburg in NHI meer neerslag is toegekend dan in STONE. Voor de
drie zandgebieden die beleidsmatig van belang zijn voor de beoordeling van
nitraatconcentraties is het verschil aangegeven in staafdiagrammen (zie Figuur 5.2).
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Figuur 5.2 Verschil in de som van regen, sneeuwval en beregening (mm/jr) tussen STONE en NHI,
gemiddeld voor de periode 1981-2010 voor de zandgebieden

Uit de verdelingen blijkt dat het overgrote deel van de rekeneenheden in de klasse valt met
verschillen kleiner dan plus of min 20 mm/jaar; er komen echter ook uitschieters voor met
verschillen tot meer dan 100 mm/jaar. Opvallend zijn de verschillen in de verdelingen: in het
centraal zandgebied is de neerslag in NHI groter dan in STONE (de verdeling is scheef naar
links), in het noordelijk zandgebied is de neerslag in NHI daarentegen kleiner dan voor
STONE (de verdeling is scheef naar rechts) waar in het zuidelijk zandgebied de verdeling
meer uniform lijkt (maar voor de grotere verschillen scheef is naar links).
De verdamping is in tegenstelling tot de neerslag geen invoer randvoorwaarde, maar wordt
berekend (aangescherpt) door de modellen op basis van de ingevoerde
referentieverdamping: voor de hydrologie voor STONE met SWAP, voor het NHI met
MetaSWAP. Recent zijn de verdampingsberekeningen in MetaSWAP en SWAP volledig
identiek gemaakt, voor de oudere SWAP versie die is toegepast in STONE kunnen de
berekeningen en de instellingen (de ‘opties’) waarmee is gerekend nog verschillen.
Aanbevolen wordt dit later nog verder uit te zoeken.
Belangrijker dan deze mogelijke verschillen in de modelcodes en –parameters is echter het
feit dat de berekende verdamping de resultante is van de interactie tussen hydrologischfysiologische processen in de wortelzone (het deel van de bodem waarin de plantenwortels
zich bevinden) en omdat de verdamping 4 verschijningsvormen kent: de
interceptieverdamping, kale grond verdamping, verdamping van plassen aan maaiveld en de
gewasverdamping.
De interpretatie van verschillen in verdamping is dan ook een stuk moeilijker dan de
verschillen in de (opgelegde) neerslag. Omdat de gewasverdamping gewasafhankelijk is
heeft het opgelegde landgebruik invloed: voor de hydrologie voor STONE is LGN4 gebruikt
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waarbij correcties zijn uitgevoerd om het areaal gewasgroepen landelijk correct te laten zijn
(Kroon et al. 2001), voor NHI is het LGN5 gebruikt.

Figuur 5.3 Verdamping door transpiratie van vegetatie en gewassen (mm/jr), gemiddeld voor de
periode 1981-2010, in STONE (links), NHI (midden), en het verschil tussen STONE en NHI (rechts)

Het ruimtelijk patroon laat grote verschillen zien; lokaal komen verschillen > 50 mm/jaar voor.
Om meer inzicht te krijgen in deze verschillen is opnieuw naar de verdeling van de verschillen
in de zandregio’s gekeken.
Uit de verdelingen blijkt dat opnieuw het overgrote deel van de rekeneenheden verschillen
vertoont van kleiner dan plus of min 20 mm/jaar, er komen echter ook uitschieters voor met
verschillen tot meer dan 80 mm/jaar. Opvallend zijn de verschillen in de verdelingen: in alle
drie zandregio’s is de verdamping in NHI groter dan voor STONE (de verdeling is scheef naar
links). Om meer inzicht te krijgen in deze verschillen is ook de verdeling in de verschillen van
landgebruiksklassen verkend (figuur 5.5).

Figuur 5.4 Verschil in verdamping door transpiratie van vegetatie en gewassen (mm/jr) tussen
STONE en NHI, gemiddeld voor de periode 1981-2010 voor de zandgebieden
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Figuur 5.5 De verdeling van de verschillen in de langjarig gemiddelde totale verdamping (som van
interceptie -, kale grond -, plassen – en gewasverdamping) voor de periode 1981-2010
uitgesplitst naar de in STONE gebruikte landgebruiksgroepen akkerbouw, gras en mais in de 3
zandregio’s Centraal, Noord en Zuid.

De verschillen zijn voor mais verdeeld rond het maximum in de klasse -20 tot 20 mm/jaar,
datzelfde geldt voor grasland in het zuidelijk en centraal zandgebied waarbij de verdeling
duidelijk scheef naar links is. Dat geldt helemaal voor het noordelijk zandgebied waar de piek
in de klasse -40 tot -20 ligt. Het grootste verschil in gewasverdamping is zichtbaar voor
akkerbouw, de piek in verdelingen ligt in alle drie gebieden in de klasse -40 tot -60. De met
NHI berekende verdamping voor akkerbouw is aanzienlijk groter.
De oorzaken voor de verschillen moeten worden geanalyseerd door aanvullend op deze
verkenning de balansen op gedetailleerd niveau te bekijken (bijvoorbeeld door voor de
verdamping de achterliggende balansen voor interceptieverdamping, kale grond verdamping,
verdamping uit plassen aan maaiveld en de gewasverdamping te vergelijken) en door de
achterliggende invoergegevens als het landgebruik te vergelijken.
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Figuur 5.6 Verdamping door interceptie, bodemverdamping en ponding-verdamping (mm/jr),
gemiddeld voor de periode 1981-2010, in STONE (links), NHI (midden), en het verschil tussen
STONE en NHI (rechts)

Figuur 5.7 Verschil in verdamping door interceptie, bodemverdamping en ponding-verdamping
(mm/jr) tussen STONE en NHI, gemiddeld voor de periode 1981-2010 voor de zandgebieden

Figuur 5.7 bevestigt het kaartbeeld van Figuur 5.6. Bij positieve waarden is de som van de
verdamping door interceptie, bodemverdamping en pondingverdamping in NHI groter dan
in STONE. Dit is bijna altijd het geval. In het Centrale, het Noordelijke en het Zuidelijke
zandgebied bedraagt de mediane waarde van het verschil tussen NHI en STONE 40 – 60
mm/jr. In het zuidelijke zandgebied komen vaker extreme verschillen voor dan in de andere
zandgebieden.
Het neerslagoverschot geeft als resultante van de neerslag minus de verdamping de
hoeveelheid water die oppervlakkig afstroomt dan wel uitspoelt naar het grondwater. Het
neerslagoverschot is in LHM voor het overgrote deel van Nederland ca 50 mm/jr kleiner
dan in de hydrologie voor STONE (figuur 5.8).
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Figuur 5.8 Neerslagoverschot (mm/jr), gemiddeld voor de periode 1981-2010, in STONE (links), NHI
(midden), en het verschil tussen STONE en NHI (rechts)

Een kleiner neerslagoverschot resulteert (bij een qua orde grootte vergelijkbare oppervlakkige
afstroming) in een kleinere grondwateraanvulling. Dit heeft rechtsreeks invloed op de
berekende concentraties in het bovenste grondwater: bij gelijke stofvrachten en een kleinere
waterflux neemt de concentratie evenredig toe. Behalve voor de koppeling van ANIMO en
MT3DMS aan MetaSWAP en MODFLOW kan dit in de toekomst ook gevolgen hebben voor
andere modellen en concepten die gebruik maken van hydrologische informatie. Voor de
relatie tussen bodemoverschotten van stikstof en de nitraatconcentratie in grondwater wordt
het neerslagoverschot gebruikt voor het afleiden van een uitspoelfactor. Deze informatie
wordt ook gebruikt bij het afleiden van stikstofgebruiksnormen t.b.v. Nitraat
Actieprogramma’s. Eventueel nieuwe inzichten in de omvang van de verdamping en de
grootte van het neerslagoverschot maakt op termijn een herinterpretatie van de
afspoelfactoren en daarop gebaseerde modelconcepten noodzakelijk.
Wanneer ook de frequentie van overschrijden van de waterverzadigingsgraad in de
wortelzone waarboven denitrificatie optreedt blijkt af te nemen kan het hierboven beschreven
effect deels weer teniet worden gedaan. Om hier meer inzicht in te krijgen is het noodzakelijk
de oppervlakkige afspoeling (‘runoff’), ondiepe afspoeling (‘interflow’), grondwateraanvulling
en de overschrijdingsfrequentie van de waterverzadigingsgraad te bestuderen. Ook de
interactie
grond-oppervlaktewater
en
de
resulterende
ontwateringsfluxen
en
grondwaterstanden zijn van belang, omdat deze mede de opwaartse fluxen naar de
wortelzone bepalen.
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Figuur 5.9 Verschil in neerslagoverschot (mm/jr) tussen STONE en NHI, gemiddeld voor de
periode 1981-2010 voor de zandgebieden

Het patroon in de met beide modellen berekende ontwateringsfluxen vertoont grote
overeenkomsten, de klasse met verschillen rond nul heeft dan ook het grootste areaal (figuur
5.10). De verdeling van de verschillen vertoont voor de zandgebieden (figuur 5.11) een
opvallend patroon: een min of meer symmetrische verdeling rond de ‘nul-klasse’ waarbij de
klassen met extreme verschillen erg groot zijn. Om deze verschillen te kunnen verklaren zijn
meer gedetailleerde analyses nodig.

Figuur 5.10 Waterafvoer naar het oppervlaktewater (mm/jr), gemiddeld voor de periode 1981-2010,
in STONE (links), NHI (midden), en het verschil tussen STONE en NHI (rechts)
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Figuur 5.11 Verschil in waterafvoer naar het oppervlaktewater (mm/jr) tussen STONE en NHI,
gemiddeld voor de periode 1981-2010 voor de zandgebieden

De kaart met verschillen in GLG (figuur 5.12) laat zien dat de verschillen in het grootste deel
van Nederland in de klasse -10 tot 10 cm liggen. De verschillen zijn veelal verspreid;
systematische verschillen zijn zichtbaar voor de Flevopolders, de Zuid-Hollandse eilanden en
ook het rivierengebied. Grote verschillen van meer dan 10 m zijn zichtbaar in Limburg en de
stuwwal bij Nijmegen.

Figuur 5.12 Het verschil in berekende GLG voor de periode 1981-2010 berekend met de
hydrologie voor STONE en NHI
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Uit voorgaande analyse wordt het volgende geconcludeerd:
De neerslag en transpiratie door gewasverdamping in LHM (NHI) en STONE zijn van
vergelijkbare orde van grootte.
De verdamping door interceptie, kale grondverdamping en ponding-verdamping in NHI
is beduidend hoger dan in STONE en leidt tot een lager neerslagoverschot in NHI
Een uitgebreidere analyse van overeenkomsten en verschillen van de gesimuleerde
hydrologie is noodzakelijk om overeenkomst en verschillen in concentraties en vrachten
tussen NHI/ANIMO en STONE nader te kunnen verklaren.
5.3

Vergelijking van nitraat en N- en P-uitspoeling naar oppervlaktewater
Berekeningen zijn uitgevoerd met ANIMO voor alle gridcellen met landbouw en natuur van in
LHM. De resultaten zijn vergeleken met die van STONE. Het NHI-WQ model verschilt van
STONE voor wat betreft:
Rekenen met individuele gridcellen in plaats van gegroepeerde gridcellen (plots)
Waterfluxen en vochtgehalten berekend met NHI in plaats van berekend met
SWAP/NAGROM
Bodemkundige schematisering gebaseerd op BOFEK2012 in plaats van PAWNschematisering
Profieldiepte als resultaat van discussies in fase 2 van NHI-WQ project in plaats van
vaste diepte van 13 meter voor alle plots gehanteerd in STONE.
Figuur 5.13 geeft kaarten weer van de met STONE
nitraatconcentraties, gemiddeld voor de periode 1981 – 2010.

en

NHI-WQ

berekende

Figuur. 5.13 Met STONE 2.4 (links) en ANIMO in NHI-WQ (rechts) berekende
nitraatconcentraties in de bovenste meter van het grondwater (mg/L), gemiddeld voor de
periode 1981 - 2010.

Uit figuur 5.13 is het volgende af te leiden:
-
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-

-

STONE ook voor de westelijke en noordelijke kleigebieden, het rivierengebied
nitraatconcentraties lager dan 30 mg/L worden berekend.
NHI-WQ berekent voor de zandgbieden hogere concentraties dan STONE, voor diverse
plaatsen in de zandgebieden wordt een concentratie hoger dan 100 mg/L berekend,
terwijl in STONE de hoogste concentraties geconcentreerd zijn tot Oost-brabant en
Noord-Limburg.
NHI-WQ berekent voor de natuurgebieden nitraatconcentraties hoger dan 50 mg/L,
terwijl in STONE de nitraatconcentraties meestal lager zijn dan 40 mg/L.

De berekende nitraatconcentraties in het nieuwe instrumentarium worden op basis van
expertjudgement nog niet realistisch geacht.
Figuur 5.14 geeft kaarten weer van de met STONE en NHI-WQ berekende N-vrachten naar
het oppervlaktewater, gemiddeld voor de periode 1981 - 2010.

Figuur. 5.14 Met STONE 2.4 (links) en ANIMO in NHI-WQ (rechts) berekende N-vracht naar het
-1 -1
oppervlaktewater (kg ha jr ), gemiddeld voor de periode 1981 - 2010.

In Figuur 5.14 is te zien dat:
De N-vrachten naar het oppervlaktewater in het noordelijke kleigebied, de Flevopolders
en in Zeeland worden door NHI-WQ hoger berekend dan door STONE.
In het noordelijke zandgebied, het oostelijke zandgebied en het zuidelijke zandgebied
worden de N-vrachten door NHI-WQ lager berekend dan door STONE
De N-vrachten in de natte veengronden (NW Overijssel, Krimpenerwaard) worden in
NHI-WQ lager berekend dan in STONE
De N-vracht in de grote natuurgebieden (Veluwe, duinen) wordt door beide modellen
lager dan 5 kg/ha/jr berekend
Figuur 5.15 geeft kaarten weer van de met STONE en NHI-WQ berekende P-vrachten naar
het oppervlaktewater, gemiddeld voor de periode 1981 - 2010.
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Figuur. 5.15 Met STONE 2.4 (links) en ANIMO in NHI-WQ (rechts) berekende P-vracht naar het
-1 -1
oppervlaktewater (kg ha jr ), gemiddeld voor de periode 1981 - 2010.

Uit figuur 5.15 kan het volgende worden afgeleid:
In het noordelijke kleigebied wordt door NHI-WQ een kleiner areaal berekend met Pvrachten groter dan 2 kg/ha/jr dan door STONE. Daarentegen wordt door NHI-WQ
langs de kust van Groningen/Friesland lokaal een P-vracht > 3 kg/ha/jr berekend.
In Noord-Holland en Zuid-Holland is in NHI-WQ het areaal met een P-vracht > 5 kg/ha
kleiner dan in STONE.
In Zeeland wordt door NHI-WQ een grotere P-vracht naar het oppervlaktewater
berekend dan in STONE.
In de streek buiten de kustzone is in NHI-WQ het areaal met een P-vracht > 1 kg/ha/jr
kleiner dan in STONE.
Het tijdverloop van de concentraties en de N- en P-vrachten worden met elkaar vergeleken in
figuur 5.16 – figuur 5.18 voor de hoofdgrondsoorten. In de figuren zijn de gemiddelde
waarden voor landbouwgronden weergegeven. Natuurgebieden zijn dus niet meegenomen.
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Figuur. 5.16 Met STONE 2.4 (getrokken lijn) en ANIMO in NHI-WQ (stippellijn) berekende
nitraatconcentraties in het bovenste grondwater (mg/L), gemiddeld voor de periode 1981 - 2010.

Uit figuur 5.16 is het volgende af te leiden:
De dynamiek van de door NHI-WQ berekende nitraatconcentraties vertoont hetzelfde
patroon als het patroon van de STONE-resultaten, echter het gemiddelde niveau ligt
voor alle grondsoorten hoger.
In de jaren met de hoogste nitraatpieken liggen voor de zandgronden de met NHI-WQ
berekende concentraties op een hoger niveau dan de STONE-resultaten.
De concentraties in de lossgronden vertonen in NHI-WQ een sterkere stijging dan in
STONE
De variatie van de door NHI-WQ berekende nitraatconcentraties in klei- en
veengronden is sterker dan de variatie in de STONE-resultaten

Figuur. 5.17 Met STONE 2.4 (getrokken lijn) en ANIMO in NHI-WQ (stippellijn) berekende Nvracht naar het oppervlaktewater (kg/ha/jr), gemiddeld voor de periode 1981 - 2010
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Uit figuur 5.17 kan het volgende worden afgeleid:
De N-vracht naar het oppervlaktewater vertoont globaal gezien in beide modellen
hetzelfde patroon.
Voor de zandgronden berekent NHI-WQ tot 2002 vergelijkbare N-vrachten dan STONE.
Vanaf 2002 is NHI-WQ minder dynamisch dan STONE. Voor de klei- en veengronden
berekent NHI-WQ gemiddeld een hogere N-vracht dan het STONE resultaat.
In de erg natte jaren (1998, 2007) berekent NHI-WQ de piekjaarvrachten voor het
zandgebied op vergelijkbaar niveau als STONE.

Figuur. 5.18 Met STONE 2.4 (getrokken lijn) en ANIMO in NHI-WQ (stippellijn) berekende Pvracht naar het oppervlaktewater (kg/ha/jr.), gemiddeld voor de periode 1981 - 2010

Uit figuur 5.18 is het volgende af te leiden:
De dynamiek in de berekende P-vrachten is in NHI-WQ na 1995 vergelijkbaar met die in
STONE.
Gemiddeld zijn de P-vrachten vanaf 1996 voor de zandgronden in NHI-WQ veel hoger
dan in STONE, voor de kleigronden vergelijkbaar met STONE en voor de veengronden
iets hoger dan in STONE.
De grootste verschillen doen zich voor de lössgronden. De lossgronden worden in
STONE vertegenwoordigd door een beperkt aantal plots, waarvan de hydrologie van
enkele plots twijfelachtig wordt berekend.
Samenvattend kan worden gesteld dat:
De grootste verschillen doen zich voor in de berekening van nitraatconcentraties.
Hiervoor zijn de resultaten van NHI-WQ voor nitraat nog onvoldoende realistisch.
De resultaten t.a.v. N- en P-vrachten gemiddeld over de Nederlandse landbouwgronden
al een behoorlijk overeenkomst vertonen met de STONE-resultaten, dat geldt minder
voor de zandgronden.
Regionaal zich nog grote verschillen voordoen tussen NHI-WQ en STONE.
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5.4

Testresultaten van het grondwaterkwaliteitsmodel (MT3DMS)
Ter illustratie worden in figuur 5.19 tot 5.21 enkele modelresultaten van het
grondwaterkwaliteitsmodel gegeven zoals berekend met MT3DMS. Bij deze resultaten moet
bedacht worden dat de parameterisering van het MT3DMS-model nog grotendeels
synthetisch is. Dat geldt vooral voor de initiële concentraties, welke voor NO3, NH4, DOM en
DON op nul zijn gesteld. In een volgende fase dienen nieuwe 3D beelden van de initiële
verdelingen van de stoffen in het grondwatersysteem te worden opgesteld vanuit de
beschikbare databanken. Echter ook voor de overige modelparameters zijn voor huidige
versie van het instrument nog provisorische aannames gemaakt (zie hoofdstuk 3), welke in
een vervolgfase verder uitgewerkt moeten worden. Waakzaamheid tegen het overinterpreteren van de modelresultaten is dus geboden.
In onderstaande figuren (opgesteld voor resp. NO3, NH4 en DON, figuur 5.19 tot 5.21) wordt
steeds in de linkerfiguur de langjarig gemiddelde concentratie gegeven van de gebruikte
bovenrandvoorwaarde van het model. Deze concentraties zijn verkregen door de door het
uitspoelingsmodel aangeleverde stofvrachten over het koppelingsvlak te delen door de door
het uitspoelingsmodel aangeleverde waterflux over het koppelingsvlak. In de rechterfiguur is
de diepere grondwaterconcentratie gegeven na het doorrekenen van de periode 1981-2010.
De gepresenteerde resultaten gelden voor een diepte van 19 m -mv.
Zoals verwacht is de diepere grondwaterkwaliteit na 30 jaar rekenen gecorreleerd met de
toegepaste bovenrandvoorwaarde. Voor NO3 is de correlatie extra sterk omdat hier de
aanname van een startconcentratie van 0 mg/L minder verstorend werkt; in gebieden met
kwel over het koppelingsvlak zijn de concentraties in het MT3DMS-domein over het
algemeen ook erg laag, en in de andere gebieden is het grondwater op 19 m- mv na 30 jaar
“vervangen” door de grondwateraanvulling over het koppelingsvlak.
Voor NH4 en DON is de correlatie zwakker omdat in werkelijk ook in kwelgebieden de
concentraties onder het koppelingsvlak verhoogd kunnen zijn i.v.m. de aanwezigheid van
organische pools. Hier werkt de aanname van een startconcentratie van 0 mg/L dus wel sterk
verstorend op de plausibiliteit van het eindresultaat.
In termen van het functioneren van het grondwaterkwaliteitsmodel zijn de resultaten wel
volgens verwachting en plausibel. De bovenrandvoorwaarde werkt naar verwachting, in de
juiste gebieden en met realistische snelheid, door naar de diepere grondwaterkwaliteit.
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Figuur. 5.19 Links: de gemiddelde bovenrandconcentratie van NO 3 over de periode 1981-2010
zoals gebruikt als bovenrandvoorwaarde voor het MT3DMS model. Rechts: de door MT3DMS
berekende concentratie van NO3 voor een diepte van 19 m-mv.

Figuur. 5.20 Links: de gemiddelde bovenrandconcentratie van NH4 over de periode 1981-2010
zoals gebruikt als bovenrandvoorwaarde voor het MT3DMS model. Rechts: de door MT3DMS
berekende concentratie van NH4 voor een diepte van 19 m-mv.

82

Waterkwaliteitsmodellering

1220056-004-ZWS-0003, 13 november 2015, definitief

Figuur. 5.21 Links: de gemiddelde bovenrandconcentratie van DON over de periode 1981-2010
zoals gebruikt als bovenrandvoorwaarde voor het MT3DMS model. Rechts: de door MT3DMS
berekende concentratie van DON voor een diepte van 19 m-mv.

5.5

Samenvatting van de resultaten
In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het technisch gekoppelde instrumentarium ANIMO MT3DMS beschreven. De invoergegevens en parameters moeten nog worden herzien. De
resultaten van ANIMO zijn vergeleken met de uitkomsten van STONE, om de uitkomsten van
het nieuwe instrumentarium in deze fase beter te kunnen beoordelen. Aanvullend zijn
resultaten van het grondwaterkwaliteitsmodel beoordeeld.
Op basis van de resultaten van het gekoppelde instrument wordt geconcludeerd dat de
patronen herkenbaar zijn en de technische opzet van het instrumentarium en de koppeling
geslaagd is. Tegelijkertijd zijn er verschillen zichtbaar met STONE:
De grootste verschillen doen zich voor in de berekening van nitraatconcentraties.
Hiervoor zijn de resultaten van NHI-WQ voor nitraat nog onvoldoende realistisch.
De resultaten t.a.v. N- en P-vrachten gemiddeld over de Nederlandse landbouwgronden
vertonen al een behoorlijk overeenkomst met de STONE-resultaten, dat geldt minder
voor de zandgronden.
Regionaal doen zich nog grote verschillen voor tussen NHI-WQ en STONE.
Een uitgebreidere analyse van overeenkomsten en verschillen van de gesimuleerde
hydrologie is noodzakelijk om overeenkomst en verschillen in concentraties en vrachten
tussen LHM/ANIMO/MT3DMS en STONE nader te kunnen verklaren. Bovenal is het van
belang om de geplande vervolgactiviteiten uit te voeren, om de inhoudelijke kwaliteit op orde
te krijgen en meer realistische resultaten te berekenen met het instrumentarium.
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6 Conclusies en aanbevelingen volgende fase
6.1

Conclusies
In deze fase van de ontwikkeling zijn de bouwstenen voor het nieuwe
waterkwaliteitsinstrumentarium opgeleverd, op basis van ANIMO en MT3DMS, aansluitend bij
de hydrologische berekeningen met het landelijk hydrologisch model (NHI). In deze fase is
nog geen kwaliteitsverbetering in data en modellen gerealiseerd, dit is voorzien in
vervolgactiviteiten. Verder is nog geen koppeling met de KRW-verkenner of andere
oppervlaktewatermodellen tot stand gebracht. Ook uitgebreide validatie op basis van
metingen en calibratie is voorzien in een volgende fase.
Uit testberekeningen voor 30 jaar is gebleken dat het grondwater-kwaliteitsmodel (MT3DMS)
en het uitspoelingsmodel (ANIMO) landelijk operationeel zijn en het gewenste type resultaten
opleveren.
Voor een modelrun moet rekening worden gehouden met een benodigde opslagcapaciteit
van 12 tot 30 TB, afhankelijk van het meenemen van de logfiles en de uitgebreidheid van de
door te rekenen varianten (bijv. 30x30 jaar). Voor een klimaatreeks van 30 jaar vraagt de
postprocessing van de NHI-resultaten voor NHI-WQ (t.b.v. de ANIMO-berekeningen) bij
gebruik van 136 cores 1 dag voorbewerkingstijd en een rekentijd van 2 dagen. Voor ANIMO
is de rekenprocedure geoptimaliseerd (zie paragraaf 2.5.2). De rekentijd voor een berekening
van 30 jaar bedraagt 0,8 dagen; als 30x30 jaar wordt doorgerekend is de rekentijd 25 dagen.
De rekentijd voor MT3DMS bedraagt 8 dagen voor 30 jaar (op 1 core). Als parallel gerekend
wordt de rekentijd kleiner; bij gebruik van 4 cores bedraagt de rekentijd 2 dagen.
Voor het uitwerken van de koppeling tussen ANIMO en MT3DMS zijn verschillende
alternatieven beschouwd en is uiteindelijk ervoor gekozen om de onderkant van de ANIMO
kolom (vrijwel overal) op 13 meter onder maaiveld te leggen. Op deze diepte wisselen
ANIMO en MT3DMS ook de stofvrachten uit. Dit bleek het meest eenduidig en met de
beschikbare data de beste oplossing. Het instrumentarium is zo georganiseerd dat in de
toekomst niet altijd met het gekoppelde instrumentarium, maar - afhankelijk van de te
beantwoorden vraag - met het geëigende deelsysteem (ANIMO of MT3DMS) kan worden
gerekend.
In de toekomst kan – na verdere verbetering van de schematisatie van het topsysteem in
LHM – de koppelingsmethode desgewenst verder worden verbeterd. Op langere termijn is
een benadering mogelijk, waarin in MT3DMS ook het topsysteem wordt meegenomen. Deze
benadering biedt meer toepassingsmogelijkheden, maar vereist nog nader onderzoek.
Vergelijking van de resultaten van het gekoppelde instrument (zonder aanpassing en updaten
van de invoergegevens) met de gekalibreerde resultaten van STONE toont aan dat de
technische koppeling is geslaagd; de patronen zijn herkenbaar. Tegelijkertijd zijn er
verschillen zichtbaar:
De nitraatconcentraties laten de grootste verschillen zien.
De N- en P-vrachten vertonen, geclusterd naar grondsoorten, al een behoorlijke
overeenkomst.
Regionaal doen zich nog grote verschillen voor.
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Een uitgebreidere analyse van overeenkomsten en verschillen van de gesimuleerde
hydrologie is noodzakelijk om overeenkomst en verschillen in concentraties en vrachten
tussen NHI/ANIMO en STONE nader te kunnen verklaren.
Het opgeleverde instrumentarium is nog niet geschikt om te worden toegepast voor de
beantwoording van de beleidsvragen beschreven in paragraaf 1.1. Conform het werkplan
moet na de technische implementatie nu de inhoudelijke kwaliteit op orde worden gebracht.
6.2

Aanbevelingen voor de volgende fase
Op basis van de opdrachtformulering door Rijkswaterstaat zijn door Deltares en Alterra
(2015) de activiteiten in het plan van aanpak op hoofdlijnen onderverdeeld in:
-

-

Het technisch opzetten van het instrumentarium. Daarbij wordt stap voor stap
complexiteit toegevoegd en worden de resultaten tussentijds gemonitord om de risico’s
te beheersen. Dit levert een technisch werkend instrumentarium, voor toekomstige
vervanging van de belangrijkste onderdelen van het rekenhart van STONE (zie bijlage
G). In het instrumentarium zijn nog geen kaartlagen geactualiseerd en het
instrumentarium is nog niet geoptimaliseerd.
Het toepasbaar maken van het instrumentarium. De belangrijke kaartlagen (zoals het
organische stof gehalte en andere bodemparameters) worden geactualiseerd. De
informatie wordt op flexibele wijze opgezet (met als basis kaartlagen van 250 meter),
zodat desgewenst ook verbeterde informatie uit regionale modelprojecten kan worden
meegenomen. Het instrumentarium wordt vervolgens na een gevoeligheidsanalyse in
één of meerdere slagen geoptimaliseerd op basis van de nieuwe modelinvoer, zodat
plausibele uitkomsten worden gegenereerd en de resultaten kunnen worden
doorgegeven aan de KRW-verkenner.

Het technisch opzetten van het instrumentarium is nu gerealiseerd. Conform het werkplan
moet na de technische implementatie het instrumentarium toepasbaar worden gemaakt, door
de inhoudelijk kwaliteit op orde te brengen. Belangrijke kaartlagen (zoals het organische stof
gehalte en andere bodemparameters) moeten worden geactualiseerd. Voorgesteld is de
informatie op flexibele en reproduceerbare wijze op te zetten. Het instrumentarium wordt
vervolgens na een gevoeligheidsanalyse in één of meerdere slagen geoptimaliseerd op basis
van de nieuwe modelinvoer, zodat plausibele uitkomsten worden gegenereerd. Ook moet
worden onderzocht hoe de resultaten het beste kunnen worden gebruikt in de KRWverkenner.
De toepasbaarheid van het instrumentarium hoeft zich niet te beperken tot de landelijke
schaal. Zoals in paragraaf 1.1 is aangegeven is een proces gestart om de landelijke en
regionale ontwikkelwensen op elkaar af te stemmen. Bij vervolgactiviteiten worden idealiter
regionale pilots uitgevoerd, om de toepasbaarheid op regionale schaal te toetsen.
De nieuwe landelijke basis voor waterkwaliteitsmodellering biedt verschillende mogelijkheden
voor regionale waterbeheerders.
- Ten eerste kunnen na voltooiing van het instrumentarium de berekende af- en uitspoeling
van nutriënten worden gebruikt als invoer voor oppervlaktewatermodellen van de
waterschappen. De nieuwe basis biedt hiervoor goede aansluitingsmogelijkheden.
- Ten tweede is het mogelijk dat uitsneden van het landelijke instrumentarium direct
worden ingezet voor regionale modellering. Dit kunnen uitsneden zijn van de gekoppelde
landelijke modeltoepassing, maar ook van de deelsystemen met randvoorwaarden uit het
landelijke model.
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Idealiter wordt de landelijke basis aangescherpt met regionale gebiedskennis en data. Op
basis van ervaring met NHI wordt sterk aanbevolen om deze regionale gebiedskennis zoveel
mogelijk direct mee te nemen bij de ontwikkeling van het landelijke instrumentarium. Dit leidt
tot betere resultaten, meer vertrouwen in de resultaten en consistentie in de
beleidsuitspraken op regionale en nationale schaal. Inbrengen van regionale gebiedskennis
kan in de praktijk worden gerealiseerd in regionale pilots. Ook kunnen regionale
modeltoepassingen
worden
ontwikkeld,
waarbij
de
componenten
van
het
waterkwaliteitsinstrumentarium (bijvoorbeeld data, modellen en modelkoppelingen) kunnen
worden hergebruikt en nieuwe functionaliteiten kunnen worden toegevoegd.
Voor plausibele uitkomsten van het instrumentarium is het belangrijk dat ook wordt gewerkt
aan het verder aanscherpen van de resultaten van de modellen die informatie aanleveren
aan het NHI-WQ. Dit geldt zowel voor de hydrologische modellen (het LHM), als modellen
voor de mesttoedeling en N-depositie.
Verdere verbetering van de berekende waterbalanstermen, grondwaterstanden en
vochtgehalten van het landelijk hydrologische model NHI is nodig om goede resultaten voor
de waterkwaliteit te genereren (zie programma van wensen NHI, www.nhi.nu). Bij de
uitwerking van de koppeling tussen ANIMO en MT3DMS kwam verder specifiek naar voren
dat voor het topsysteem in LHM geen consistente datasets tussen dikte en hydrologische
eigenschappen (kD en c-waarden) beschikbaar zijn. Aanbevolen wordt deze datasets te
genereren bij toekomstige actualisatie van het topsysteem (met data uit o.a. Geotop) en
vervolgens de modelkoppeling verder te verbeteren. Verder kan een andere conceptuele
koppeling, waarbij het topsysteem ook in MT3DMS wordt meegenomen, het aantal
toepassingsmogelijkheden en koppelingsmogelijkheden in de toekomst vergroten. Dit vereist
echter eerst nog nader onderzoek.
Een goede aansluiting van modellen voor mesttoedeling en N-depositie is nodig om het
instrumentarium geschikt te maken voor beleidstoepassingen. Hoewel deze activiteiten buiten
de scope van het plan van aanpak liggen, moet in ieder geval bewaakt worden dat de
schalen van informatie op elkaar aan blijven sluiten en ook deze instrumenten geactualiseerd
moeten worden. In de huidige STONE-configuratie wordt de mesttoedeling gerealiseerd door
het MAMBO-model en de depositie door het OPS/SRM-model. Het is niet vanzelfsprekend
dat MAMBO wordt gecontinueerd. Als het wel wordt gecontinueerd, is een nieuwe ruimtelijke
koppeling nodig aan NHI-WQ. De koppeling van STONE aan OPS is verouderd en gezien de
hoge resolutie van NHI-WQ en de invloed van het ammoniakbeleid op mestnormen in PASgebieden is het nodig de koppeling van OPS aan NHI-WQ te actualiseren. Geadviseerd wordt
om in een vroeg stadium van het ontwikkeltraject te starten met de afstemming met deze
trajecten en de coördinatie van de vereiste koppelingen.
Tot slot wordt aanbevolen om - naast aansluiting van de KRW-verkenner - aandacht te
besteden aan toekomstige aansluiting van modellen voor de oppervlaktewaterkwaliteit (zie
Figuur 1.2), om realistische waarden te krijgen voor de oppervlaktewaterkwaliteit.
6.3

Aanbevelingen langere termijn
Bij het uitvoeren van de werkzaamheden zijn technische aanbevelingen voor de langere
termijn geïdentificeerd:

1. Integratie met zoet-zout
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In de huidige opzet wordt geen rekening gehouden met het effect van dichtheidsverschillen
op grondwaterstroming, als gevolg van variaties in het zoutgehalte in het grondwater. Omdat
deze effecten in bepaalde gebieden van Nederland groot zijn wordt geadviseerd te streven
naar een NHI-WQ waarin, middels een volledige integratie tussen het dichtheidsafhankelijke
stromingsmodel SEAWAT en MT3DMS, zowel reacties als de dichtheidseffecten op een
goede manier worden meegenomen. Deze aanbeveling is ook opgenomen in het programma
van wensen NHI (Oosterberg et al, 2015).
2. Aanhaken bij de nieuwe versie van MODFLOW (MODFLOW-USG). Het rekenen met
‘unstructured grids’ is een vernieuwende en veelbelovende techniek waarmee het rekengrid
flexibel ruimtelijk kan worden aangepast aan de hydrologische situatie. Dit biedt voordelen
voor toepassing in het grondwaterkwaliteitsmodel. Onder meer kan de rekenkracht optimaal
gefocust worden op die plekken waar dat nodig is, terwijl in andere zones een grover grid kan
worden gebruikt. Voor een groot model als NHI-WQ kan deze ontwikkeling ook zeer
interessant zijn; bovenin het systeem, waar de transportafstanden klein zijn en de
grondwaterstromingssnelheden groter, worden veel hogere eisen gesteld aan de
gridresolutie, dan dieper in het systeem. Deze wijze van werken met ‘unstructured grids’ moet
nog verder worden verkend en is ook genoemd in het Programma van Wensen NHI
(Oosterberg et al, 2015).
3. Gebruikmaken van de mogelijkheden in MetaSWAP voor het berekenen van de droge
stofproductie van landbouwgewassen en de doorvertaling naar nutriëntenbenutting in
ANIMO. Een grotere nutriëntenbenutting betekent kleinere verliezen en daarmee een lagere
uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater. In de huidige opzet van data-stromen in het
modelinstrumentarium wordt de gewasopname berekend als functie van het bodemtype en
de bemesting, maar onafhankelijk van de hydrologische conditie. Door de aanscherping van
de mestwetgeving en de toenemende efficiëntie van landbouw wordt steeds meer op het
scherpst van de snede geproduceerd. Het meenemen van de verschillende sturende factoren
voor de berekening van nutriëntenbenutting en nutriëntenverliezen wordt daarom steeds
belangrijker, ook voor het draagvlak voor het nemen van emissiebeperkende maatregelen.
4. Het handelingsniveau voor het nemen van maatregelen ter vermindering van de emissies
naar grond- en oppervlaktewater is het agrarisch bedrijf en het landbouwperceel.
Hydrologische concepten in het uitspoelingsmodel waarmee de relatie tussen bovenste
grondwater en oppervlaktewater is beschreven hebben een variërende ruimtelijke schaal van
enkele tientallen meters (drainbuizen) tot honderden meters (sloten en diepere watergangen).
In het NHI-model wordt gewerkt met een vast gridafstand van 250 meter. Een flexibele
ruimtelijke indeling van rekeneenheden is gewenst om recht te doen aan zowel de ruimtelijk
schaal van het handelingsniveau als de intrinsieke schaal in het uitspoelingsmodel.
5. In de huidige opzet wordt de uitspoeling uit landbouwgronden (landbouw en open teelten)
en uit natuurgronden naar grond- en oppervlaktewater gesimuleerd en gecombineerd met de
berekening van transporten en concentraties in het diepere grondwater. Een uitbreiding met
de uitspoeling uit de groene open ruimten van het stedelijk gebied en de gesloten teelten
(kassen) ligt voor de hand om de berekeningen meer landsdekkend te maken.
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7 Samenvatting
Het Nationaal Water Model wordt uitgebreid met een waterkwaliteitsinstrumentarium. In de
eerste stap van de ontwikkeling is de basis voor een landsdekkend uitspoelingsmodel en een
landsdekkend grondwaterkwaliteitsmodel opgezet. In de huidige fase van ontwikkeling is nog
geen kwaliteitsverbetering in data en modellen gerealiseerd; dit is voorzien in de volgende
stappen. Ook uitgebreide validatie op basis van metingen en calibratie is voorzien in
vervolgactiviteiten. Concreet betekent dit dat verdere ontwikkeling en optimalisatie van het
instrumentarium nodig is alvorens het kan worden toegepast en idealiter pilots worden
uitgevoerd om de toepasbaarheid op regionale schaal te kunnen toetsen.
Voor het opzetten van het uitspoelingsmodel is gebruik gemaakt van de modelcode ANIMO,
dat ook als basis wordt gebruikt voor de berekeningen met STONE. De parametrisatie maakt
nog grotendeels gebruik van vergelijkbare invoerbestanden als STONE, omdat actualisatie
van de parameters in volgende stappen in de ontwikkeling is voorzien. Een belangrijk verschil
met het STONE instrumentarium is dat niet gebruik wordt gemaakt van een plotbenadering
(6405 STONE-eenheden), maar van een landsdekkende schematisering van gridcellen van
250 meter (ca 420.000 eenheden) die direct aansluit op de hydrologische schematisering in
het model MetaSWAP van NHI.
Voor het landsdekkende grondwaterkwaliteitsmodel is gebruik gemaakt van de modelcode
MT3DMS. Het ondergrondmodel is gebaseerd op de (geo)hydrologische informatie die ook is
toegepast voor de schematisatie van het model MODFLOW in het landelijk hydrologisch
model (LHM). De modelcode MT3DMS sluit volledig aan bij de code van MODFLOW en kan
direct gebruik maken van berekeningsresultaten ervan. De schematisering in het
grondwaterkwaliteitsmodel is in het verticale vlak wel sterk verfijnd t.o.v. het 7 lagen model in
LHM, om adequate resultaten op te leveren voor het transport in de ondergrond. Hierdoor is
in feite een nieuw geohydrologisch model opgeleverd, waardoor de berekeningsresultaten
wel consistent zijn met NHI, maar niet één op één vergelijkbaar.
Door de combinatie van een ondergrondsmodel en een uitspoelingsmodel biedt de nieuwe
basis voor het waterkwaliteitsinstrumentarium aanzienlijk meer mogelijkheden dan het oude
instrumentarium. Een belangrijk voordeel t.o.v. het oude STONE-instrumentarium is dat het
effect van ruimtelijke maatregelen kan worden doorgerekend. Door het ontbreken van
geaggregeerde plots is het proces van het genereren van invoer- en uitvoer eenduidiger en
transparanter. Daardoor kunnen in de toekomst makkelijker kaartlagen worden
geactualiseerd. Ook kunnen berekeningsresultaten in de toekomst makkelijker worden
geaggregeerd naar diverse presentatieniveaus, bijvoorbeeld KRW-waterlichamen,
stroomgebieden, districten, etcetera.
Uit testberekeningen voor 30 jaar is gebleken dat het grondwater-kwaliteitsmodel en het
uitspoelingsmodel landelijk operationeel zijn en het gewenste type resultaten opleveren.
Voor een modelrun moet rekening worden gehouden met een benodigde opslagcapaciteit
van 12 tot 30 TB, afhankelijk van het meenemen van de logfiles en de uitgebreidheid van de
door te rekenen varianten (bijv. 30x30 jaar).
De rekentijden hangen sterk af van de beschikbare hardware. Bij het beschouwen van deze
rekentijden moet bovendien bedacht worden dat voor de daadwerkelijke toepassing niet altijd
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het hele modelinstrumentarium zal worden ingezet; er is de mogelijkheid om voor specifieke
vragen deelsystemen door te rekenen. Oorspronkelijk was bedoeld om de modellen te hosten
bij het NMDC, maar in deze fase van de ontwikkeling was hiervoor nog niet geschikte
hardware beschikbaar bij het NMDC. Daarom is gebruik gemaakt van de hardware bij
Deltares (zowel single core als 4 cores) en Alterra (136 cores) voor resp. MT3DMS en
ANIMO. De rekentijd voor MT3DMS bedraagt 8 dagen (1 core) of 2 dagen (4 cores). Door
verbetering van de rekenprocedure voor ANIMO is aanzienlijke performancewinst geboekt.
De rekentijd kan in de volgende fase verder worden gereduceerd, met name door meer
rekencores te gebruiken. De preprocessing voor ANIMO (MetaSWAP) heeft 1 dag
voorbewerkingstijd en een rekentijd van 2 dagen nodig, uitgaande van het gebruik van 136
cores en een periode van 30 jaar. Een belangrijke bottleneck in de rekentijd is opgelost door
het aantal eenheden dat tegelijkertijd wordt doorgerekend op een betere manier in te richten.
Voor ANIMO zelf bedraagt de rekentijd 0,8 dagen voor 30 jaar en 25 dagen als 30x30 jaar
wordt doorgerekend.
In een vervolgstap zijn de modellen ANIMO en MT3DMS gekoppeld en is de afhandeling van
data voor ANIMO verbeterd, wat heeft geleid tot aanzienlijke versnelling. Het koppelingsvlak
is gelegd op 13 m onder maaiveld. De koppeling is een koppeling op afstand waarbij
concentraties worden uitgewisseld op het koppelingsvlak. Diverse programmatuur is
ontwikkeld om de koppeling te realiseren.
Na realisatie van de koppeling zijn de gekoppelde modellen 30 jaar (1981-2010)
doorgerekend en vergeleken met STONE. De vergelijking heeft geleid tot de volgende
bevindingen:
De grootste verschillen tussen STONE en ANIMO – MT3DMS doen zich voor in de
berekening van nitraatconcentraties. De resultaten van NHI-WQ zijn hier nog niet
realistisch.
De patronen van de met ANIMO-MT3DMS berekende N- en P-vrachten vertonen goede
overeenkomsten met STONE-resultaten, maar de P-vrachten op zandgronden worden
door het nieuwe instrumentarium duidelijk hoger berekend dan door STONE.
Regionaal doen zich nog grote verschillen voor tussen NHI-WQ en STONE.
Een uitgebreidere analyse van overeenkomsten en verschillen van de gesimuleerde
hydrologie is noodzakelijk om overeenkomst en verschillen in concentraties en vrachten
tussen NHI/ANIMO en STONE nader te kunnen verklaren.
Het technisch opzetten van het instrumentarium is gerealiseerd. In deze rapportage zijn
aanbevelingen gedaan die door de auteurs wenselijk worden geacht om mee te nemen in de
volgende stappen in de ontwikkeling.
Het opgeleverde instrumentarium is nog niet geschikt om te worden toegepast voor de
beantwoording van de beleidsvragen beschreven in paragraaf 1.1. Conform het werkplan
moet na de technische implementatie nu de inhoudelijk kwaliteit op orde worden gebracht. In
deze volgende fase uit het Plan van Aanpak worden belangrijke kaartlagen (zoals het
organische stof gehalte en andere bodemparameters) geactualiseerd. De informatie wordt op
flexibele en reproduceerbare wijze opgezet zodat ook informatie uit regionale modelprojecten
kan worden meegenomen. Het instrumentarium wordt vervolgens na een
gevoeligheidsanalyse in één of meerdere slagen geoptimaliseerd op basis van de nieuwe
modelinvoer, zodat plausibele uitkomsten worden gegenereerd. Daarna wordt verkend hoe
de resultaten kunnen worden gebruikt in de KRW-verkenner. Procedures voor analyses en
het gebruiken van de modeluitvoer in de KRW-verkenner worden als onderdeel van het
toepasbaar maken van het instrumentarium beschouwd. Na de optimalisatie van het
instrumentarium kan het worden toegepast.
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De toepasbaarheid van het instrumentarium hoeft zich niet te beperken tot de landelijke
schaal. Zoals in paragraaf 1.1 is aangegeven is een proces gestart om de landelijke en
regionale ontwikkelwensen op elkaar af te stemmen. Bij vervolgactiviteiten worden idealiter
regionale pilots uitgevoerd, om de toepasbaarheid op regionale schaal te toetsen.
De nieuwe landelijke basis voor waterkwaliteitsmodellering biedt verschillende perspectieven
voor regionale waterbeheerders. Ten eerste kunnen na voltooiing van het instrumentarium de
berekende af- en uitspoeling van nutriënten worden gebruikt als invoer voor
oppervlaktewatermodellen van de waterschappen. Ten tweede is het mogelijk dat uitsneden
van het landelijke instrumentarium worden ingezet voor regionale modellering Dit kunnen
zowel uitsneden zijn van de gekoppelde landelijke modeltoepassing, als van de
deelsystemen met randvoorwaarden uit het landelijke model.
Idealiter wordt de landelijke basis aangescherpt met regionale gebiedskennis en data. Op
basis van ervaring met NHI wordt sterk aanbevolen om deze regionale gebiedskennis zoveel
mogelijk direct mee te nemen bij de ontwikkeling van het landelijke instrumentarium. Dit leidt
tot betere resultaten, meer vertrouwen in de resultaten en consistentie in de
beleidsuitspraken op regionale en nationale schaal. Inbrengen van regionale gebiedskennis
kan in de praktijk worden gerealiseerd in regionale pilots. Ook kunnen regionale
modeltoepassingen
worden
ontwikkeld,
waarbij
de
componenten
van
het
waterkwaliteitsinstrumentarium (bijvoorbeeld data, modellen en modelkoppelingen) kunnen
worden hergebruikt en nieuwe functionaliteiten kunnen worden toegevoegd.
Voor de evaluatie van beleid, onderbouwing van Stroomgebiedsbeheersplannen en analyses
t.b.v. de Kaderrichtlijn Water is het belangrijk dat niet alleen aan de verdere ontwikkeling van
de in rapport beschreven waterkwaliteitsinstrumentarium wordt gewerkt, maar ook aan het
verbeteren van de modellen die informatie aanleveren aan het NHI-WQ, met name het
landelijk hydrologische model (NHI) en de modellen voor mesttoedeling (MAMBO) en
atmosferische depositie (OPS/SRM). Hierin voorziet de nieuwe basis voor het
waterkwaliteitsinstrumentarium nog niet.
Voor de hydrologie is het belangrijk dat de berekeningsresultaten voor de verschillende
waterbalanstermen, de grondwaterstanden en de vochtgehalten verder worden verbeterd,
conform de aanbevelingen in het programma van wensen NHI (zie www.nhi.nu). Uitwerking
van deze wensen heeft zowel betrekking op verdere verbetering van de schematisatie, de
concepten als de software van het LHM, bijvoorbeeld de software voor het oppervlaktewater
die aan vervanging toe is.
Voor de simulatie van effecten van mestbeleid en maatregelen in bodem- en waterbeheer op
de waterkwaliteit zijn adequate gegevens nodig over de mesttoediening en atmosferische
depositie. Een goede koppelingen aan modellen voor mesttoedeling en N-depositie is een
randvoorwaarde voor een NHI-WQ dat geschikt is voor beleidstoepassingen In de huidige
STONE-configuratie wordt deze informatie aangeleverd door 1) het MAMBO-model voor mest
en 2) het OPS/SRM-model voor depositie. Het is niet vanzelfsprekend of MAMBO wordt
gecontinueerd en als het wel wordt gecontinueerd is een nieuwe ruimtelijke koppeling nodig
aan NHI-WQ. De koppeling van STONE aan OPS is verouderd en gezien de hoge resolutie
van NHI-WQ en de invloed van het ammoniakbeleid op mestnormen in PAS-gebieden is het
nodig de koppeling van OPS aan NHI-WQ te actualiseren. Geadviseerd wordt om in een
vroeg stadium van het ontwikkeltraject te starten met de coördinatie van de vereiste
koppelingen.
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Bij het uitvoeren van de werkzaamheden zijn technische aanbevelingen voor de langere
termijn geïdentificeerd:
1. Meenemen van dichtheidsstroming door integreren van MT3DS en SEAWAT.
2. Flexibel aanpassen van de schematisering door over te stappen op de nieuwe Modflow
versie.
3. De gewasproductie en nutriëntenbenutting meenemen als sturende variabele op de
uitspoeling.
4. Gebruik een flexibele ruimtelijke indeling van rekeneenheden die rekening houdt met
zowel de ruimtelijk schaal van het handelingsniveau als de intrinsieke schaal in het
uitspoelingsmodel.
5. Voeg het stedelijk gebied en de gesloten teelten (kassen) toe om de berekeningen
landsdekkend te maken.
Tot slot wordt benadrukt dat de ontwikkeling van het waterkwaliteitsinstrumentarium in een
bredere context moet worden bezien. Naast de ontwikkeling van het uitspoelingsmodel, het
grondwaterkwaliteitsmodel en de koppeling met de KRW-Verkenner, en de aanbevolen
verbeteringen van de hydrologie, mesttoediening en atmosferische depositie, moeten de
ontwikkelingen
ook
worden
afgestemd met
verdere
ontwikkeling
van
de
oppervlaktewaterkwaliteitsmodellering en de ecologische effectmodellering.
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Bijlage A Beschrijving van de kringlopen in ANIMO
Per laag wordt per tijdstap een volledige water- en stoffenbalans en de daarbij optredende
omzettingsprocessen berekend aan de hand van procesbeschrijvingen van de koolstofcyclus,
de stikstofkringloop en de fosforkringloop. Organische stof in oplossing, minerale stikstof (in
de vorm van ammonium en nitraat) en minerale fosfor (in de vorm van fosfaat) worden in de
waterfluxen van en naar de verschillende lagen en drainagemiddelen getransporteerd.
In de koolstofcyclus worden de volgende processen beschreven:

toediening van verschillende soorten organisch materiaal aan de bodem zoals vaste
mest, drijfmest, plantenresten, stro, etc. Een gedeelte van de mest en drijfmest bestaat uit
DOC;

de uitscheiding van wortelexudaten en afsterving van haarwortels bij niet-gras gewassen;

de afsterving van wortels bij gras;

de afbraak van het verse toegediende of gevormde organische materiaal. Bij de
degradatie worden de kleinere moleculen mobiel en kunnen als DOC met de waterstroom
door het bodemprofiel worden verplaatst;

de omzetting van de afgescheiden wortelexudaten/haarwortels, het toegediende verse
materiaal en het opgeloste organische koolstof naar humus;

de "turn-over" van de humus;

oogstverliezen
stoppels

afsterving wortels

materialen

gier
mest

org.delen

wortels

vers org.
materiaal

exudaten

opgelost org.
materiaal
CO2

CO2

CO2

humus

7

CO2

Figuur A.1 illustratie van de koolstof kringloop

In de stikstofkringloop zijn in ANIMO de volgende processen beschreven:

toediening van organisch stikstof met verschillende soorten organisch materiaal aan de
bodem zoals vaste mest, drijfmest, plantenresten, stro, etc. Een gedeelte van de mest en
drijfmest bestaat uit opgelost organisch stikstof;

de uitscheiding van organisch stikstof in wortelexudaten en afsterving van haarwortels bij
niet-gras gewassen;

de toediening van organisch stikstof aan de bodem door afsterving van wortels bij gras;
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de mineralisatie en immobilisatie van stikstof als gevolg van de afbraak van vers
organisch materiaal, wortelexudaten, haarwortels en opgelost organisch materiaal en de
vorming van humus/biomassa;
de mineralisatie van stikstof als gevolg van de dissimilatie van de humus;
de aanvoer van mineraal stikstof bij de toediening van mest, kunstmest en andere
materialen, alsmede door de droge en de natte depositie uit de atmosfeer;
de vervluchtiging van een gedeelte van het toegediende ammonium;
de adsorptie van ammonium aan de vaste bodemfase;
de nitrificatie van ammonium in aanwezigheid van voldoende zuurstof;
de denitrificatie van nitraat in gedeeltelijk en volledig anaerobe toestand;
de opname van ammonium en nitraat door het gewas;

oogstverliezen
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materialen

N-stoppels
afsterving wortels

depositie
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NH3
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NO3 - N

N-exudaten
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N-opgelost org.
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N - humus

geadsorbeerd
NH4 - N

Figuur A.2 illustratie van de stikstof kringloop

De beschrijving van de fosforcyclus bevat de volgende onderdelen:

toediening van organisch fosfor met verschillende soorten organisch materiaal aan de
bodem zoals vaste mest, drijfmest, plantenresten, stro, etc. Een gedeelte van de mest en
drijfmest bestaat uit opgelost organisch fosfor;

de uitscheiding van organisch fosfor in wortelexudaten en afsterving van haarwortels bij
niet-gras gewassen;

de toediening van organisch fosfor aan de bodem door afsterving van wortels bij gras;

de mineralisatie en immobilisatie van fosfor als gevolg van de afbraak van vers organisch
materiaal, wortelexudaten, haarwortels en opgelost organisch materiaal en de vorming
van humus/biomassa;

de mineralisatie van fosfor als gevolg van de dissimilatie van de humus;

de aanvoer van mineraal fosfor bij de toediening van mest, kunstmest en andere
materialen, alsmede door de natte depositie uit de atmosfeer;

de adsorptie van fosfaat aan de vaste bodemfase. Een gedeelte van het fosfaat wordt
reversibel gebonden. Bij lage fosfaatgehalten kan dit gedeelte weer gemakkelijk
vrijkomen. Dit is in het model beschreven met een evenwichtsvergelijking. Een ander
gedeelte wordt "irreversibel" gebonden aan de bodem. Deze irreversibele binding is
beschreven met een kinetisch proces. De adsorptie geschiedt veel sneller dan de
desorptie. Echter, voor lange termijn berekeningen met relatief hoge fosfaatgehaltes in de
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bodem en lage mestgiften in de toekomst kan de desorptiesnelheid van belang zijn voor
de hoogte van de uitspoelconcentratie.
de neerslag van fosfaat in de vorm van fosfaatzouten bij overschrijding van een
grensconcentratie. Deze grenswaarde is afhankelijk van de pH van de bodem;
de opname van fosfaat door het gewas.
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Figuur A.3 illustratie van de fosfor kringloop
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Bijlage B Beschrijving van de kringlopen in MT3DMS
Onderstaande tekst is grotendeels afkomstig uit Janssen et al. (2008).

A.1

Vereenvoudigende aannames t.o.v. de ANIMO-chemie
Er is voor gekozen om met de modellering van de reacties zo dicht mogelijk aan te sluiten bij
de processen zoals die in ANIMO worden beschreven. Echter, niet alle chemie in ANIMO
hoeft overgezet te worden naar het MT3DMS domein. Dit heeft ten eerste te maken met het
feit dat het MT3DMD-domein per definitie permanent verzadigd is. Bovendien zal het
MT3DMS domein zich vanwege zijn definitie vrijwel altijd op een zekere afstand van het
maaiveld bevinden. Dit heeft consequenties voor de zinvolheid van het overbrengen van
bepaalde ANIMO-processen naar het MT3DMS domein. Met dit in het achterhoofd zijn bij het
overbrengen van de ANIMO-chemie naar het RT3D domein de volgende (vereenvoudigende)
aannames gemaakt:










A.2

De aeratie in het RT3D domein is altijd gelijk aan nul. Afbraak van organische
verbindingen vindt alleen plaats onder invloed van nitraatzuurstof. Dit houdt o.a. in dat de
reductiefactor die in ANIMO wordt toegepast op omzettingssnelheden van organische
verbindingen in (gedeeltelijk) anaerobe omstandigheden (zie Groenendijk et al., 2005, p.
63) altijd van toepassing wordt geacht.
Er is geen bodem-plant interactie in RT3D (geen nutriëntenopname door planten, geen
afsterving van planten).
In het RT3D domein bevinden zich geen wortels, wortelexudaten en verse organische
stof, ook niet initieel. Dit heeft o.a. tot gevolg dat er geen productie van opgeloste
organische stof plaatsvindt, alleen afbraak en assimilatie in humus/biomassa.
In het RT3D domein vindt geen nitrificatie plaats. Dit is consistent met de aanpak in
ANIMO: nitrificatie vindt daar alleen plaats in niet volledig verzadigde bodemlagen.
Het RT3D domein is per definitie permanent verzadigd.
In het RT3D domein is de temperatuur een constante.
Het landbouwmanagement en inputs als droge depositie en begrazing grijpen alleen in op
ANIMO en kunnen alleen via de door ANIMO aan RT3D doorgegeven
bovenrandvoorwaarde doordringen naar het RT3D domein.

Ingebouwde reactievergelijkingen
Zoals in het vorige hoofdstuk reeds is vermeld worden tussen ANIMO en MT3DMS 4
verschillende opgeloste stoffen uitgewisseld:
1) Nitraat (NO3)
2) Ammonium (NH4)
3) Opgelost organische stof (DOM)
4) Opgelost organisch stikstof (DON)
De lotgevallen van fosforverbindingen worden in een volgende versie toegevoegd.
Naast de bovengenoemde mobiele componenten wordt in MT3DMS (behalve geadsorbeerd
fosfaat en ammonium) één immobiele stof gemodelleerd:
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5) Humus/biomassa
Nog niet geïmplementeerd zijn de twee verse organische stoffracties waarmee in ANIMO
eutroof en oligotroof veen worden beschreven. Dit wordt voorzien in een volgende
modelversie.
Per stof zullen hieronder de in het RT3D domein relevant geachte en gemodelleerde
processen worden beschreven. Voor de bijbehorende reactievergelijkingen wordt verwezen
naar Janssen et al. (2008).
Organische verbindingen
In MT3DMS worden twee typen organische verbindingen onderscheiden: de immobiele
humus/biomassa pool en de mobiele opgeloste organische verbindingen DOM en DON. In
het MT3DMS domein worden organische verbindingen alleen omgezet met nitraat als
oxidator (denitrificatie). De omzettingssnelheden zijn dus afhankelijk van de
denitrificatiesnelheid. Deze denitrificatiesnelheid is op haar beurt weer afhankelijk van de
orde van het denitrificatieproces, i.e. of denitrificatie als een 0e orde of als een 1e orde proces
verloopt. In het eerste geval wordt denitrificatie gelimiteerd door de concentraties en gehaltes
van de organische verbindingen. In dat geval verloopt de omzetting van de organische
verbindingen als een 1e orde proces. Voor de opgeloste organische verbindingen:

Waarbij
[]
=
t
=
kDOM =
FR

=

fT

=

fpH

=

fae

=

concentratie (kg stof /m3 water);
tijd (d);
afbraaksnelheidsconstante voor de afbraak van organische
verbindingen (d-1);
reductiefactor voor de afbraaksnelheid van organische
verbindingen, welke afhangt van pH, temperatuur en aeratie (-);
reductiefactor voor de afbraaksnelheid van organische
verbindingen die de invloed van de temperatuur weergeeft (-)
reductiefactor voor de afbraaksnelheid van organische
verbindingen die de invloed van de zuurgraad weergeeft (-);
reductiefactor voor de afbraaksnelheid van organische
verbindingen die de invloed van de aeratie weergeeft (-). In MT3DMS
wordt de invoerwaarde voor de afbraaksnelheidsconstante van
organische verbindingen standaard met 0.5 vermenigvuldigd
i.v.m. de afwezigheid van aeratie (alleen nitraatzuurstof is
beschikbaar voor de afbraak van organische verbindingen).Ofwel fae is
standaard 0.5.

Voor humus/biomassa geldt dat de netto concentratieverandering een combinatie is van
afbraak van humus/biomassa o.i.v. denitrificatie, de daarmee gepaard gaande assimilatie, en
de assimilatie die gepaard gaat met de afbraak van opgeloste organische stof. Dit resulteert
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in de volgende productieterm, waarin de eerste twee genoemde processen gelumped zijn
weergegeven:

Waarbij
kHU
=
aDOM

=

afbraaksnelheidsconstante voor de afbraak van
humus/biomassa (d-1).
assimilatie/dissimilatie ratio voor de afbraak van DOM (-).

Indien niet de concentraties en gehaltes aan organische verbindingen limiterend zijn voor de
organische omzettingen, maar de nitraatconcentratie, verlopen de organische omzettingen
minder efficiënt. De omzettingen gaan nu via een 1e orde proces, wat resulteert in een
verdere reductie van de omzettingssnelheden. Bovenstaande omzettingsreacties voor
opgeloste organische stof en humus/biomassa gelden nog steeds, maar de reductiefactor
voor de afbraak van de organische verbindingen wordt nu als volgt berekend:

De berekening van fox is niets anders dan de stoichiometrische vertaling van de
denitrificatiesnelheid (d[NO3]/dt) naar de afbraak van de koolstofverbindingen, waarbij het
resultaat, ter verkrijging van een reductiefactor, gedeeld wordt door de respiratie, zoals die
plaats zou vinden in het geval nitraat niet limiterend zou zijn. Het quotiënt 24/30 staat voor de
stoichiometrische molaire nitraatvraag voor de oxidatie van 1 mol koolstof (C), het quotiënt
14/12 voor de gewichtsratio tussen stikstof (N) en koolstof (C), en de constante 0,58 voor de
schatting van het organisch C-gehalte op gewichtsbasis (droge stof) van DOM. In de
berekening van Ω staat het eerste deel voor de respiratie van DOM, en het tweede deel voor
de respiratie van humus/biomassa. De vergelijking voor Ω kan nog vereenvoudigd worden tot:

Nitraat
Wat betreft nitraat wordt in het MT3DMS domein aangenomen dat alleen verlies als gevolg
van denitrificatie van belang is. Er vindt dus geen productie meer plaats van nitraat als gevolg
van nitrificatie van ammonium.
In de huidige versie van de ANIMO-MT3DMS koppeling treden alleen opgelost organisch
materiaal (DOM) en/of humus/biomassa op als electronendonor voor het denitrificatieproces.
Een extra (doch eenvoudige) programmeeractie is dus noodzakelijk indien het gewenst is ook
rekening te houden met voorraden pyriet die geoxideerd kunnen worden. Het pad waarlangs
denitrificatie optreedt wordt op eenzelfde manier in RT3D gemodelleerd als in ANIMO. Zoals
bij de bespreking van de omzettingen van de organische verbindingen reeds is vermeld
worden er twee verschillende situaties onderscheiden: een situatie waarin de
beschikbaarheid van nitraat limiterend is voor de denitrificatiesnelheid, en de situatie waarin
de zuurstofvraag van de afbraak van DOM limiterend is. In het laatste geval wordt
denitrificatie gemodelleerd als een nulde orde proces waarvan de snelheid een functie is van
de DOM-concentratie:
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Waarin:
aHU
=

assimilatie/dissimilatie ratio voor de afbraak van
humus/biomassa (-).

Indien nitraat echter limiterend is voor het denitrificatieproces, wordt denitrificatie
gemodelleerd als een eerste orde afbraakproces waarvan de snelheid afhangt van de
nitraatconcentratie :

Waarbij:
kden
=

denitrificatiesnelheidsconstante (d-1).

De keuze tussen de twee processen wordt op celbasis gemaakt door de resulterende
nitraatconcentratie voor beide processen te evalueren. Het proces met de hoogste
resulterende nitraatconcentratie (dus het meest gelimiteerde proces) wordt vervolgens
geselecteerd.
Ammonium
In het MT3DMS domein worden zowel sorptie van ammonium als productie van ammonium
als gevolg van afbraak van opgelost organisch materiaal relevant geacht. Verlies van
ammonium als gevolg van nitrificatie wordt, zoals hierboven reeds gemeld, niet
meegenomen.
In ANIMO wordt sorptie van ammonium gemodelleerd met een lineaire sorptieisotherm
(evenwichtssorptie). Normaal gesproken wordt evenwichtssorptie in MT3DMS gemodelleerd
met behulp van een retardatiecoëfficiënt. In MT3DMS kan standaard echter maar één type
evenwichtssorptie (Lineair, Freundlich of Langmuir) gekozen worden welke dan direct voor
alle gemodelleerde stoffen geldt, terwijl in de ANIMO-MT3DMS-chemie zowel lineaire
evenwichtssorptie (van ammonium) en Langmuir evenwichtssorptie (van fosfaat) spelen. Om
grote aanpassingen aan de broncode van MT3DMS te voorkomen is ervoor gekozen in
ANIMO-MT3DMS de evenwichtssorptie niet met een retardatiecoëfficiënt te modelleren, maar
binnen de reactiemodule van RT3D te modelleren als een zeer snelle reactie tussen de
opgeloste en geadsorbeerde fase. Voor de lineaire evenwichtssorptie van ammonium ziet dit
er als volgt uit:

Waarbij
ksorp,NH4 =
[XNH4] =
Kd
=

reactiesnelheidsconstante voor de sorptie van ammonium
(d-1).
concentratie geadsorbeerd ammonium (kg.kg-1).
ammonium distributiecoëfficiënt (m3.kg-1).

Uit bovenstaande blijkt dat, anders dan wanneer er met een retardatiecoëfficiënt gewerkt zou
worden, de concentratie van de geadsorbeerde (immobiele) fase bijgehouden moet worden.
De differentiaalvergelijking voor de geadsorbeerde fase ziet er als volgt uit:
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Waarbij:
n
=
ρ
=

porositeit (-)
droge bulkdichtheid (kg.m-3)

Productie van ammonium (positief indien netto mineralisatie, negatief indien netto
assimilatie/immobilisatie) wordt gemodelleerd als een 0e orde proces, gestuurd door de
veranderingen in de concentraties en gehaltes van de organische verbindingen:

Waarbij
Rp,NH4 =
t0
=
t
=
[DON]t =
[HU]t

=

0e orde productie van ammonium gedurende de
transportstap(kg stof/(m3 water * d))
begin van de transportstap (d);
lengte van de transportstap (d);
concentratie van opgelost organische stikstof op tijdsstip t
(kg stof/m3 water);
concentratie van humus/biomassa op tijdsstip t
(omgerekend naar kg stof/m3 water);

HU

fN

=

stikstoffractie van humus/biomassa (-)

In geval van immobilisatie ( Rp,NH4 < 0) wordt, als de hoeveelheid ammonium niet voldoende is
om aan de immobilisatievraag te voldoen, de assimilatieratio aDOM gereduceerd en wordt
Rp,NH4 opnieuw berekend.
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Bijlage C Oplossingsschema MT3DMS
In MT3DMS wordt het transport van stoffen numeriek opgelost in drie dimensies, volgens de
algemene advectie-dispersie-reactie vergelijking

Figuur B.1

De in MT3DMS opgeloste transportvergelijking, en schematische weergave van het gebruikte
numerieke rekengrid.

In deze vergelijking is:
Ck
=
de opgeloste concentratie van stof k
θ
=
de porositeit
t
=
de tijd
xi
=
de afstand langs de betreffende Cartesische as
Dij
=
de hydrodynamische dispersie coefficient tensor
vi
=
de poriewater snelheid
qs
=
de volumetrische flux van of naar sources en sinks
Csk
=
de concentratie van stof k, geassocieerd met bovengenoemde flux
ΣRn
=
de chemische reactieterm
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Bijlage D Toelichting afleiden randvoorwaarden grondwater
Als vertrekpunt van de verdere softwareontwikkeling is genomen de werkwijze van Alterra
(2013, niet gepubliceerd) voor het afleiden van grondwater-randvoorwaarden uit het Delta
model (referentie run).
De werkwijze levert per gridcel op dagbasis een ‘gemengde’ ondergrondflux-randvoorwaarde:

qmodf = qmodf,i + (Hmodf,2 – Hmsw)/Rmodf
waarin qmodf = de ondergrondflux in MetaSWAP, qmodf,i = de constante flux term van de
gemengde randvoorwaarde (netto horizontale toestroming in de eerste laag van MODFLOW),
Hmodf,2 = de stijghoogte van de tweede laag in MODFLOW, Hmsw de grondwaterstand in
MetaSWAP, en Rmodf = de ondergrondweerstand (weerstand tweede laag van MODFLOW).
Deze randvoorwaarde was ingebouwd in een speciale codeversie voor de koppeling van een
‘dummy’ MODFLOW en MetaSWAP. In het huidige project is deze speciale versie ontdaan
van de dummy MODFLOW; daarvoor in de plaats gekomen is een ander hoofdprogramma
(kort) dat de aansturing van de tijdstappen en het bewaken van de convergentie aanstuurt.
Om het model efficiënt te maken is het algoritme voor het laten convergeren van de
ondergrondflux herzien door een over/onder-relaxatie methode toe te passen. Als criterium
voor convergentie wordt het dan mogelijk om een scherpe waarde te gebruiken (10-5 m voor
opeenvolgende iteraties) zonder dat het model onnodig lang rekent.
De methode voor het inkorten van het rekenprofiel voor waterkwaliteit bleek niet goed te
werken voor compartimentindelingen waarbij de indeling ten behoeve van waterkwaliteit
grover is dan die behoeve van waterkwantiteit. In de aangepaste code worden de volgende
stappen gemaakt:
- voor de gespecificeerde dikte van het doorstroomde profiel wordt bepaald in welk
compartiment het zich bevindt van de indeling ten behoeve van waterkwaliteit;
- het rekenprofiel wordt genomen tot en met de diepte van het gevonden compartiment;
- het rekenprofiel van de indeling ten behoeve van waterkwantiteit wordt op hierop
exact aangepast (dat laatste is altijd mogelijk omdat de indeling ten behoeve van
kwaliteit een aggregatie is van die ten behoeve van kwantiteit).
In de codeversie wordt de onderverdeling van de totale drainagefluxen naar fluxen per
compartiment en ‘systeem’ gedaan per tijdstap van het waterkwaliteitsmodel, in dit geval per
decade. Het is gebleken dat deze werkwijze niet robuust is, met name wanneer zich een
overgang voordoet van bijvoorbeeld overwegend infiltratie naar drainage aan het einde van
de decade. De situatie aan het einde van de decade is dan niet consistent met de netto flux
van de decade, wat zelfs tot waterbalans fouten bleek te kunnen leiden. Daarom is gekozen
om de code te herzien, waarbij de verdeling van de drainagefluxen per tijdstap van
MetaSWAP wordt gedaan, en vervolgens de fluxen voor de decade worden gesommeerd.
Dat is de werkwijze die ook in SWAP wordt gevolgd.
Het is gebleken dat de rekenwijze niet robuust is voor de gekozen tijdstap van MetaSWAP: bij
een tijdstap van 1 d ontstonden in 3 van de 3500 gevallen waterbalansfouten. Dit werd
mogelijk veroorzaakt doordat de grondwaterstanden in een van de tijdstappen beneden de
diepte van het rekenprofiel voor waterkwaliteit is gekomen, als gevolg van een oscillatie. Die
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oscillatie kan ontstaan doordat de drainage simulatie ‘expliciet’ gebeurt, waarbij de situatie
aan het begin van de tijdstap bepalend is. In dit geval bleek een tijdstap van 0,5 d ervoor te
zorgen dat alle geteste eenheden goed konden worden gesimuleerd. Voor het rekenen met
het veel grotere aantal van 420.000 eenheden kan de tijdstap een risico vormen. Daarom zou
nader moeten worden onderzocht waarom de waterbalans als gevolg van de tijdstap een fout
kan vertonen. Om problemen met de waterbalans voortaan eerder te signaleren is er nu een
check ingebouwd in MetaSWAP om te zien of er als gevolg van de verdeling van de
drainagefluxen iets fout is gegaan.
In de code voor het wegschrijven van de MetaSWAP uitkomsten naar de file SWAP.bun die
wordt ingelezen door ANIMO bleken een aantal numerieke onvolkomenheden te zitten, als
gevolg van het gebruik van zogenaamde single precision variabelen. Dat kon worden omzeild
door de sommaties eerst in double precision te doen, en pas op het laatst bij het
wegschrijven te converteren naar single precision. Aan de ANIMO kant bleek dat er een
kleine onvolkomenheid was bij het omgaan met verdamping vanuit ponding water; dat
probleem was niet eerder ontdekt omdat SWAP de ponding verdamping bij het wegschrijven
optelt bij de kale grond verdamping.
Overigens zijn de verbeteringen wat betreft de verdeling van de drainagefluxen per
compartiment nog niet doorgevoerd in het NHI-model zelf; dat vereist nog onder andere dat
de MODFLOW drainagefluxen en oppervlaktewaterpeilen per systeem worden uitgesplitst en
online worden doorgegeven aan MetaSWAP.
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Bijlage E Gebruikersinstructie voor het draaien van
MT3DMS
Voor gebruikersinstructies van het opgeleverde uitspoelingsmodel wordt verwezen naar de
handleiding van ANMIO (Renaud et al, 2005). Hieronder worden instructies gegeven voor het
draaien van MT3DMS, die nodig zijn voor het draaien van het grondwaterkwaliteitsmodel en
naast de gebruikershandleiding van MT3DMS (Verkaik et al, 2010) kunnen worden gebruikt.
MT3DMS wordt aangestuurd met behulp van drie bestanden:
1. Een executable MT3DMS_x64_R_SVNXXX.exe
2. Een batchfile Run_MT3DMS.bat
3. Een runfile MT3DMS_NHI-WK_v1.0.run
De batchfile bevat een commando waarmee de executable wordt aangeroepen, waarbij de
executable verteld wordt dat deze gebruik moet maken van de betreffende runfile. De inhoud
van de batchfile is:
MT3DMS_x64_R_SVN217.exe MT3DMS_NHI-WK_v1.0.run
Pause

Het “Pause” commando zorgt ervoor dat het DOS-scherm waarnaar de screen-output van
MT3DMS wordt weggeschreven zichtbaar blijft nadat MT3DMS klaar is. Dat is handig omdat
dit scherm nuttige informatie kan bevatten, zeker als om een of andere reden de simulatie
niet succesvol was.
De
runfile
bevat
alle
modelinstellingen
en
verwijzingen
naar
modelinvoerbestanden. De inhoud van de voor deze studie gebruikte runfile is:

benodigde

############################################################################
# MT3DMS_NHI-WQ_v1

#

#

#

# Deltares, May 2015

#

#

#

# Valid tokens to use with _S (species), _P (stress period),

#

# _L (model layer), _R (row), _C (column) are: $, ? and &

#

############################################################################

MODELNAME

= MT3DMS_NHI_WQ_v1

# Model name

PACKAGES

= BTN, GCG, ADV, SSM, FTL

# Active MT3DMS packages/modules

START_YEAR

= 2006

START_MONTH = 1
START_DAY

= 1

COORD_XLL

= 0.00

# lower left X-coordinate

COORD_YLL

= 300000.00

# lower left Y-coordinate

COORD_XUR

= 280000.00

# upper right X-coordinate

COORD_YUR

= 625000.00

# upper left Y-coordinate

[BTN]

# Basic Transport Package
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NLAY

= 62 # Number of model layers

NPER

= 36 # Number of MODFLOW stress periods

CINACT = -9999. #

NCOMP = 1 # Number of modelled mobile components
MCOMP = 1 # Number of modelled immobile components

DELR_C$ = 250.

# well width along rows (or x-axis)

DELC_R$ = 250.

# well width along columns (or y-axis)

HTOP

=

s:\Activiteiten\2015\NHIKwaliteit\results\2006_23_voxel\VOXELMODEL\TOP\VERSION_1\TOP_L1.IDF

# Soil surface

level
DZ_L1-5

=

0.50 #Thickess of each model layer

DZ_L6-7

=

0.75

DZ_L8-12

=

1.00

DZ_L13-14 = 1.50
DZ_L15-19 = 2.00
DZ_L20

= 3.00

DZ_L21-24 = 4.00
DZ_L25-27 = 5.00
DZ_L28-29 = 7.50
DZ_L30

= 10.00

DZ_L31

= 15.00

DZ_L32-62 = 20.00

PRSITY_L$ = .30

ICBUND_L$

#Porosity

= s:\Activiteiten\2015\NHIKwaliteit\MT3DMS\DBASE_FASE1\BND\BND_L$.idf

# Model boundaries

SCONC_S1_L1 = 100.0 #Starting concentrations
SCONC_S1_L2-62 = 0.0

THKMIN = 0.

# minimum saturated thickness in a cell, expressed as the decimal fraction of the model layer

thickness
(DZ), below which the cell is considered inactive

PERLEN_P1 = 10. # The duration of the stress periods (in days)
PERLEN_P2 = 10.
PERLEN_P3 = 11.
PERLEN_P4 = 10.
PERLEN_P5 = 10.
PERLEN_P6 = 8.
PERLEN_P7 = 10.
PERLEN_P8 = 10.
PERLEN_P9 = 11.
PERLEN_P10 = 10.
PERLEN_P11 = 10.
PERLEN_P12 = 10.
PERLEN_P13 = 10.
PERLEN_P14 = 10.
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PERLEN_P15 = 11.
PERLEN_P16 = 10.
PERLEN_P17 = 10.
PERLEN_P18 = 10.
PERLEN_P19 = 10.
PERLEN_P20 = 10.
PERLEN_P21 = 11.
PERLEN_P22 = 10.
PERLEN_P23 = 10.
PERLEN_P24 = 11.
PERLEN_P25 = 10.
PERLEN_P26 = 10.
PERLEN_P27 = 10.
PERLEN_P28 = 10.
PERLEN_P29 = 10.
PERLEN_P30 = 11.
PERLEN_P31 = 10.
PERLEN_P32 = 10.
PERLEN_P33 = 10.
PERLEN_P34 = 10.
PERLEN_P35 = 10.
PERLEN_P36 = 11.

IFMTCN = 0 # Concentrations are not printed to the standard output file (.lst)
IFMTNP = 0 # Number of particles is not printed to the standard output file (.lst)
NPRS = 13

# Number of output times for concentrations

TIMPRS = 1., 31., 59.,

90., 120., 151., 181., 212., 243., 273., 304., 335., 365. #The output times

[ADV]
MIXELM = 0

# Advection is solved using standard finite-difference method ...

NADVFD = 0

# ... with upstream weighting

PERCEL = 1.0 # Courant number

[SSM]
MXSS = 6000000

# Maximum number of sinks and sources in the model during any stress period

CRCH_S$_P$ = 0.0 # Recharge concentration

[FTL] # iMOD Flow Transport Link model
FLOWTYPE = TR

# The model is transient (as opposed to stationary)

FLOW_RESULT_DIR = s:\Activiteiten\2015\NHIKwaliteit\results\2006_62_Gijs_2006-2010

# Folder with iMODFLOW flow
results

IBOUND_L$

= s:\Activiteiten\2015\NHIKwaliteit\MT3DMS\DBASE_FASE1\BND_L$.idf

# Model boundaries

BDG

= BDGBND, BDGFFF, BDGFRF, BDGFLF, BDGDRN, BDGRIV, BDGWEL, BDGRCH, BDGSTO

#

iMODFLOW

budget

terms
to include

##########################################################################################
####

Deze runfile bevat overigens niet alle voor MT3DMS benodigde modelinstellingen. De door
Deltares ontwikkelde versie van MT3DMS hanteert echter voor de modelinstellingen
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defaultwaarden. Alleen als van defaultwaarden afgeweken wordt, hoeven deze in de runfile
opgegeven te worden.
De locaties van de exectable, runfile en batchfile kunnen vrij en onafhankelijk van elkaar
gekozen worden, zolang de verwijzingen naar executable en runfile in de batchfile en de
paden naar de modelinvoerbestanden in de runfile maar kloppen.
Het model wordt gestart door te dubbelklikken op het icoontje van de batchfile. In plaats van
de batchfile kan overigens ook gebruik gemaakt worden van de DOS command prompt, door
het commando in de batchfile in deze prompt op te geven:

Het “Pause” commando is in dat geval niet nodig.
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Bijlage F Toelichting uitgebreidere analyses ANIMO
De effecten van het weer bemoeilijken de analyse van gemeten en berekende concentraties
nutriënten in het watersysteem. Door de effecten van de variatie in het weer te filteren wordt
een zuiverder beeld verkregen van de respons op maatregelen. Dat gebeurt door niet één,
maar alle 30 jaren meteorologische gegevens uit een klimaatreeks te combineren met één
specifiek jaar met maatregelen. De effecten van de maatregelen in bijv. 2005 worden dus niet
alleen berekend met het in 2005 gemeten weer maar ook met het weer van 1981, 1982, ....,
2009, 2010. Daardoor ontstaat een bandbreedte aan resultaten waarvoor kentallen als de
mediaan, gemiddelde en betrouwbaarheidsinterval kunnen worden bepaald en waarbinnen
ook de berekende resultaten voor 2005 met de werkelijke weergegevens voor 2005 kunnen
worden geplot. Dit is pragmatisch gerealiseerd door de berekeningen 30 keer te herhalen
waarbij één reeks tijdgebonden maatregelen wordt gecombineerd met 30 reeksen van
opeenvolgende jaren weergegevens. Deze 30 reeksen zijn verkregen door de klimaatreeks
telkens een jaar later te laten beginnen en de voorafgaande jaren aan het einde van de reeks
toe te voegen: 1981 t/m 2000, 1982 t/m 2000 plus 1981, 1983 t/m 2000 plus 1981 en 1982
etc. Deze voor de berekening van nutriënten werkwijze van 30 reeksen van 30 jaar is tot nu
toe op dezelfde wijze toegepast voor de hydrologische berekeningen.
Zo lang er niet gelijktijdig ook tijdgebonden ingrepen in het watersysteem hoeven te worden
meegenomen in de berekeningen is ten aanzien van de hydrologische berekeningen een
efficiëntere berekening mogelijk door de klimaatreeks van 30 jaar te laten volgen door een
herhaling van dezelfde reeks. Hierdoor ontstaat één reeks 1981,1982, ...., 2009, 2010, 1981,
1982, ...., 2009, 2010. Door de klimaatreeks 2 keer aaneengesloten door te rekenen kunnen
de resultaten voor alle 30 reeksen van 30 jaar uit deze reeks van 2 keer 30 jaar worden
onttrokken. Dit resulteert - als er geen tijdgebonden hydrologische ingegrepen hoeven te
worden doorgerekend - in minder benodigde rekentijd en in een kleinere benodigde
opslagcapaciteit.
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Bijlage G Overzicht van de ontwikkeling
Het nieuwe landelijke waterkwaliteitsinstrumentarium wordt stapsgewijs ontwikkeld. In
onderstaande figuren is schematisch de beginsituatie weergegeven en de beoogde
eindsituatie (bron: opdrachtomschrijving Rijkswaterstaat, 2014).

Figuur G.1. Overzicht van de startsituatie met het nutriëntenuitspoelingsinstrumentarium STONE (oranje), NHI
(groen) en het landelijke KRW-Verkenner model (paars); de KRW-verkenner maakt gebruik van
gecombineerde – maar niet consistente - resultaten van STONE, LHM en LSM. (De blokken geven de
deelmodellen of modules weer; de cilinders symboliseren verzameling en postprocessing van de
modelresultaten).

Figuur G.2. Situatie na realisatie van het waterkwaliteitsinstrumentarium: na het realiseren van het landelijk
uitspoelingsmodel en grondwaterkwaliteitsmodel is het transport van nutriënten in de bodem en
ondergrond sterk verbeterd en zullen verbeterde resultaten worden geleverd aan de KRW-Verkenner,
die consistent zijn met de aangeleverde hydrologische resultaten uit het LHM en LSM.
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