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Inleiding
In toenemende mate worden hydrologische modellen ingezet om vraagstukken op te lossen
die betrekking hebben op de dynamiek van het topsysteem. Een nauwkeurige schematisatie
en parametrisatie van de modellaag die het freatische systeem beschrijft is daarbij cruciaal.
Echter vaak ontbreken, met name in Holoceen-Nederland, voldoende meetgegevens om tot een
betrouwbare kalibratie en validatie te komen. Het gaat daarbij niet alleen om transmissiviteit en
weerstand van deklaag of freatisch pakket, maar ook om drainage- en infiltratieweerstanden van
waterlopen. Veelal is het bovenste pakket ‘onderbedeeld’ wat betreft meetpunten en is het eerste
watervoerende pakket het eerste pakket met een serieus aantal metingen.
In dit artikel laten wij een mogelijke oplossing zien van dit spanningsveld tussen het grote
hydrologische belang van het topsysteem in hydrologische modellen enerzijds en het gebrek
aan geschikte en voldoende metingen anderzijds. Daartoe beschrijven we een methode waarbij
vlakdekkende GxG-schattingen uit karteringen gebruikt worden voor de kalibratie van het nietstationaire hydrologische model van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de Provincie
Utrecht. Dit model maakt deel uit van HYDROMEDAH, zie intermezzo voor meer informatie.
We tonen tevens de kalibratieresultaten en –statistieken. Tenslotte trekken we enkele conclusies.

Modelkalibratie
Een belangrijk onderdeel van het totale project van modelbouw was de kalibratie van het model
in meerdere fasen. Tijdens de analyse van de kalibratiedata bleek binnen het modelgebied slechts
een zeer beperkte hoeveelheid geschikte stambuizen (minder dan 70 in het totale modelgebied)
beschikbaar te zijn. Daar het berekenen van de freatische grondwaterstandsdynamiek, uitgedrukt
in termen van GHG, GLG en GVG (= GxG), één van de belangrijkste toepassingsgebieden is van
HYDROMEDAH, is bij de modelkalibratie gezocht naar een oplossing voor deze gegevenschaarste.
Dit artikel beschrijft de gehanteerde strategie om het hiaat in beschikbare freatische
grondwaterstandsgegevens in te vullen.

Aanpak vlakdekkende GxG-schattingen
Er is relatief weinig data van freatische grondwaterstanden in stambuizen beschikbaar. In het
verleden zijn wel diverse studies uitgevoerd op basis van veldkarteringen (vaak in combinatie met
de wel beschikbare stambuis informatie) vlakdekkende schattingen te maken van de dynamiek van
het freatisch grondwater. Hierin lag ook de oplossing voor het gebrek aan beschikbare puntdata
van freatische grondwaterstanden.

Binnen het beheersgebied van HDSR zijn in het (recente)

verleden vier actualisaties van de grondwatertrappenkaarten (Gt-actualisaties) uitgevoerd (schaal
van 1:10.000). Figuur 2 toont (in geeltinten) de gebieden waarvoor deze kaarten beschikbaar zijn.
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Intermezzo: HYDROMEDAH
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en de provincie Utrecht hebben in nauwe
samenwerking met waterleidingbedrijf VITENS een nieuw modelinstrumentarium laten bouwen
door Alterra en Deltares: HYDROMEDAH - HYDROlogisch Modelinstrumentarium En Data-Archief
Hdsr. HYDROMEDAH is opgezet om het gehele beheersgebied van HDSR (83.000 ha) hydrologisch
door te te kunnen rekenen.

Figuur 1: Logo HYDROMEDAH (© Roger de Crook)

HYDROMEDAH is een cluster van diverse gebiedsspecifieke modellen, waarbij de essentie wordt
gevormd door een SIMGRO6/MODFLOW-model, waarmee niet-stationair kan worden gerekend
aan oppervlaktewater, bodemvocht, plant-atmosfeer relaties en grondwater. Deze modellen zijn
op verschillende ruimtelijke resoluties aangemaakt: 25x25m, 100x100m, en 250x250m.

Verder bestaat het Instrumentarium thans uit:
1.	een hydrologische database (waarmee in de nabije toekomst modelparametrisaties kunnen
worden aangemaakt m.b.v. AlterrAqua3 en iMOD: pre-processing);
2

Gekoppelde rekenkernen;

3.	Een SOBEK 1D-Flow model van het westelijke boezemsysteem (er wordt dit jaar een
gebiedsdekkend SOBEK 1D-Flow model gebouwd);
4.	Tools voor de opslag van modeloutput, alsmede de omvorming van modeloutput naar
grafieken, tabellen en kaartbeelden (aangemaakt m.b.v. AlterrAqua3 en iMOD: postprocessing).
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HYDROMEDAH zal voor een belangrijk deel door HDSR-hydrologen zelf
gebruikt gaan worden voor het genereren van kaartbeelden van onder andere
de volgende hydrologische doelvariabelen:
1.	Grondwatertrappen, Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand, Gemiddeld Laagste Grond
waterstand en Gemiddelde Voorjaars Grondwaterstand (per 25x25m pixel van de Land
gebruikskaart Nederland = LGN-pixel);
2.	Grondwaterstandduurlijnen (op te vragen per LGN-pixel).
3.

Overschrijdingsfrequentie van bepaalde maximale grondwaterstanden (per LGN-pixel);

4.

(Langjarig gemiddelde) kwelflux naar de deklaag: zomer en winter (per LGN-pixel);

5.

(Langjarig gemiddelde) kwelflux die wortelzone bereikt (per LGN-pixel);

6.

Maatgevende afvoer (per peilgebied);

7.

Drooglegging (per peilgebied en per LGN-pixel);

8.

Waterbalansen per peilgebied en per rekencel;

9.	Waterbalansen voor verschillende modelcomponenten (oppervlakte-, grond- en bodemwater)
10. Gemiddelde drainage of infiltratie per streng van de watergang;
11. Gemiddeld aandeel inlaatwater (per peilgebied);
12. Mate van droogval (per peilgebied);
13. Gemiddelde actuele verdamping: zomer en winter (per LGN-pixel);
14. Grondwater stroombaanberekeningen en intrekgebieden van grondwateronttrekkingen.
Het instrumentarium kan worden ingezet om de huidige situatie (Actuele Grond- en Oppervlakte
water Regime) vlakdekkend in beeld te brengen en om de effecten van maatregelen te vertalen in
vlakdekkende hydrologische informatie (Verwachte Grond- en Oppervlaktewater Regime).

Te denken valt daarbij aan maatregelen als:
1.

de plaatsing van stuwen en andere kunstwerken;

2.

het invoeren van flexibel & dynamisch peilbeheer;

3.

wijzigingen in grondwateronttrekkingen (gewijzigd debiet, diepte of lokatie) ;

4.	het afkoppelen van verhard oppervlak en andere hemelwatervoorzieningen en vervolgens
bijvoorbeeld infiltreren in de ondergrond;
5.	het toepassen van de strategie van vasthouden om te komen tot een reductie van droogte/
verdroging en wateroverlast;
6.

het wijzigen van het areaal oppervlaktewater;

7.

het wijzigen van profielen van watergangen (bijv. toepassen van accoladeprofielen);
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Figuur 2: gebieden met geactualiseerde Gt-karteringen

Recent is tevens voor de zandgebieden (o.a. Utrechtse Heuvelrug) de grondwaterdynamiek
gekarteerd (GD-kartering), zie figuur 3. Voor die delen van het modelgebied waarvoor geen Gtactualisatie ter beschikking stond is deze kaart gebruikt. De methodiek die is gehanteerd bij de
totstandkoming van dit kaartbeeld staat o.a. beschreven in Finke e.a. (2005).

30

Stromingen 16 (2010) nummer 1

Figuur 3: Gebieden met beschikbare GD-kartering

Er bleef vervolgens nog een groot gebied over waar op basis van de geactualiseerde Gt-kaarten
en GD-kaart geen gedetailleerde informatie over de fluctuatie van het freatisch vlak is af te leiden.
Die hiaat is opgelost door gebruik te maken van de zogenaamde Karteerbare Kenmerken kaarten
(Figuur 4) die voor geheel Nederland beschikbaar zijn. Dit zijn kaarten waarbij per pixel van
25x25m een schatting van de GxG gegeven is. Vanaf begin 2010 kan een ieder de beschikking
krijgen over deze kaarten via de STOWA. De gehanteerde methodiek staat beschreven in Van der
Gaast (2010; in voorbereiding). In dit rapport staat ook een beschrijving van de nauwkeurigheid
van de kaarten. Binnen ons project zijn de kaarten getoetst aan de beschikbare Gt-actualisatie en
voldoende nauwkeurig bevonden voor modelkalibratie.
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Figuur 4: Gebieden met beschikbare karteerbare kenmerken kaarten.

De uiteindelijke set met ‘waarnemingen’ ten behoeve van de kalibratie betreft een set GRID-files,
met per 250x250 cel (omdat we het 250x250 model hebben gekalibreerd) een waarde voor de:
I.	Gemiddelde grondwaterstand (GG) ten behoeve van de stationaire kalibratie, met behulp van
de representer methode (Valstar, 2007);
II.	GLG en GHG t.b.v. de niet-stationaire kalibratie, met behulp van PEST (Doherty, 2003)
Zie figuur 5 voor een ruimtelijke weergave van gebieden met een GxG-‘waarneming’.
De GxG informatie samengesteld op basis van eerder genoemde kaarten, is nagenoeg vlakdekkend
beschikbaar, maar de ‘vormen van landgebruik’ natuurgebieden, onderbemalingen en water zijn
er uit gefilterd, vanwege de atypische vorm van peilbeheer. Voor de stedelijke gebieden waren de
GxG kaarten helaas niet beschikbaar. De spaarzame data die er zijn op dit vlak (met name voor
de gemeentes Utrecht, Nieuwegein en Woerden) zullen worden gebruikt voor de validatie van
HYDROMEDAH.
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Figuur 5: Gebieden met beschikbare GxG-‘waarnemingen’

Opgemerkt dient te worden dat bij de stationaire kalibratie natuurlijk ook gebruik gemaakt is
van de stijghoogtemetingen in de watervoerende pakketten. In dit geval zijn 944 meetreeksen
geschikt bevonden voor gebruik bij kalibratie (zie Borren e.a., 2009 voor details). De stationaire
kalibratiemethodiek wordt in dit artikel niet in detail beschreven, omdat de aanpak niet
fundamenteel afwijkt van de aanpak in andere projecten als MIPWA, IBRAHYM, MORIA.

Zonering t.b.v. niet-stationaire kalibratie
Naast het vaststellen van de kalibratiedataset diende het modelgebied ook gezoneerd te worden
omdat het vrijwel onmogelijk is om bij de niet-stationaire kalibratie met PEST een optimalisatie op
gridcelbasis uit te voeren. De redenen hiervoor zijn dat het aantal te kalibreren parameterwaarden
dan vele malen groter is dan het aantal ‘waarnemingen’ en dat PEST niet uit zichzelf rekening
houdt met ruimtelijke samenhang, zodat ‘lokaal fitten’ een reëel gevaar vormt.
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Figuur 6: Zonering ten behoeve van niet-stationaire kalibratie met PEST

Binnen het beheersgebied van HDSR (en in een beperkte randzone daaromheen) is de zonering
gebaseerd op een combinatie van bodemtype en geografische ligging. Buiten deze zone is
simpelweg een onderverdeling naar waterschap/hoogheemraadschap gemaakt, onder de
aanname dat de waterloopweerstanden het verschillende (historische) beheer weerspiegelen.
Het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek zijn ook als aparte zones onderscheiden. De binnen PEST
gebruikte zonering is weergegeven in Figuur 6.

Niet-stationaire kalibratie aanpak
De niet-stationaire kalibratie is uitgevoerd voor de periode 1989 t/m 2000, waarbij de eerste 3
jaren niet gebruikt zijn in de doelfunctie (inloop periode). De resolutie van het model voor de nietstationaire kalibratie was 250x250 m.
In de niet-stationaire kalibratie zijn de drainage- en subinfiltratieweerstand van de diverse typen
waterlopen geoptimaliseerd. Als range voor de aanpassingsfactoren is gekozen voor:
•

Drainage-weerstand: (0.25 – 4) X de initiële waarde

•

Subinfiltratie-weerstand: (0.5 – 2) X de initiële waarde

De optimalisatie is uitgevoerd met een variant van PEST waarmee gerekend kan worden op een
GRID computing systeem, waarbij de processor capaciteit van een groot aantal PC’s ingezet
wordt. Een belangrijke stap bij het uitvoeren van de kalibratie is het opstellen van de doelfunctie
die geminimaliseerd moet worden. In PEST wordt gebruik gemaakt van een doelfunctie gebaseerd
op gewogen kleinste kwadraten methode:
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Ondanks het feit dat er gerekend is op een GRID computing systeem bleken de rekentijden
onacceptabel hoog te worden, mede door het groot aantal zones. Dit is opgelost door het
aantal parameters in de kalibratie terug te brengen door gebruik te maken van zogenaamde
‘super-parameters’. Deze super-parameters worden elk gevormd uit een lineaire combinatie
van de oorspronkelijke parameters. Met een singuliere eigenwaardendecompositie, die met
een uitgangsmodelrun is uitgevoerd, is het aantal super-parameters vastgesteld op 20. Deze
20 super-parameters verklaren >99% van de totale oorspronkelijke parameterruimte. Het model
is gekalibreerd op basis van de 20 super-parameters. Ter controle is vervolgens nogmaals een
kalibratierun uitgevoerd, waarbij het gevonden optimum als initiele waarde gebruikt is. Deze
kalibratierun bracht geen verdere verbetering meer, wat aangeeft dat het aantal van 20 superparameters goed gekozen is en dat PEST tot een goede (niet-lokale) oplossing gekomen is. Voor
verdere details zie Borren e.a. (2010).
In de optimalisatie van PEST zijn zowel de stijghoogtereeksen van het eerste watervoerende
pakket als de GxG-schattingen gebruikt. De volgende weging is gemaakt tussen de datasets:
•

GHG 12.5% gewicht

•

GLG 12.5% gewicht

•

GxG-dynamiek (GHG-GLG)

25% gewicht

•

Stijghoogte WVP1		

50% gewicht

De stijghoogte-dataset heeft dus evenveel gewicht als de totale GxG-dataset. Binnen de GxGdataset is evenveel gewicht toegekend aan de GxG-dynamiek als aan de GHG en GLG tesamen.
Van elke stijghoogtereeks zijn alle meetwaarden binnen de modelperiode gebruikt. Alle reeksen
hebben evenveel gewicht gekregen, onafhankelijk van het aantal meetwaarden.
De doelfunctiewaarde na kalibratie is 89.6% van de oorspronkelijke doelfunctiewaarde (Tabel 1).
Daarmee is dus een verbetering van ruim 10% bereikt. Met name de GxG-dynamiek en de stijghoogte
zijn verbeterd. Dit is ten koste gegaan van de GHG, die een lichte verslechtering laat zien.
Tabel 1: Doelfunctiewaarde voor en na niet-stationaire kalibratie.
Dataset

Voor kalibratie

Na kalibratie

Verandering door kalibratie

GHG
GLG
GxG-dynamiek
Stijghoogte WVP1
Totaal

395
449
887
2557
4288

422
443
659
2320
3844

106.8%
98.7%
74.3%
90.7%
89.6%
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Aanpassingsfactoren
De aanpassingsfactoren per zone zijn vermeld in tabel 2.
Geen van de aanpassingsfactoren is tegen de vooraf gestelde grenzen aangelopen.
Tabel 2: Niet-stationaire kalibratie : aanpassingsfactoren per zone
Zone

Aanpassingsfactor
Doorlaatvermogen

1. West – Veen
2. West - Lichte klei
3. West – Zware klei
4. West – Zavel
5. Honswijk - Klei
6. Honswijk - Zavel
7. Kromme Rijn - Klei
8. Kromme Rijn - Zavel
9. Kromme Rijn - Rivierloop
10. LBWGROM* - Klei
11. LBWGROM* - Zavel
12. LBWGROM*- Zand
13. Maartensdijk - Veen en zand
14. Stedelijk - West
15. Stedelijk - Utrecht
16. Stedelijk - Midden
17. Stedelijk - Oost
18. Amstel, Gooi en Vecht - West
19. Amstel, Gooi en Vecht - Oost
20. Rijnland, Schieland
21. Rivierenland
22. Vallei & Eem
23. Amsterdam-Rijnkanaal
24. Lek

0.62		
0.67		
0.45		
0.61		
0.54		
0.73		
2.03		
3.02		
1.66		
0.77		
0.42		
3.24
0.74		
0.34		
3.12		
1.02		
3.03		
0.87		
1.76		
0.80		
0.75		
0.68		
3.14
3.49

Infiltratiefactor
0.86
1.03
1.00
1.02
1.03
1.03
0.99
1.03
1.01
1.02
1.02
0.99
1.03
1.03
1.01
1.01
0.98
1.01
1.00
0.97
1.00

* LBWGROM = Langbroekerwetering, Groenraven Oost en Maartsensdijk

Afwijkingen tussen gemeten en gemodelleerde GxG’s
Om het resultaat te analyseren zijn onder andere histogrammen gemaakt van de residuen voor en
na kalibratie, voor de datasets van GHG, GLG en GxG-dynamiek. De histogrammen (zie figuur 7)
laten zien dat alle drie de datasets redelijk normaal verdeeld zijn. Verder valt op dat:
•	Bij de GHG verschuift het histogram naar rechts. De mediaan (p50) van de residuen gaat van
1.3 cm naar 11.4 cm. Wel wordt de verdeling smaller.
•

De mediaan van de GLG-residuen kleiner wordt: van 14.8 cm naar 12 cm.

•	De GxG-dynamiek aanzienlijk verbetert (kleiner residu).: De residumediaan gaat van -15 cm
naar -3.9 cm.
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Voor niet-stationaire kalibratie

Na niet-stationaire kalibratie

GHG-residuen

GLG-residuen

GxG-dynamiek-residuen

Figuur 7: Voor niet-stationaire kalibratie Na niet-stationaire kalibratie

In figuur 8 is de ruimtelijke verdeling van de residuen van de GHG, GLG en GxG-dynamiek
weergegeven, voor en na de kalibratie. Alle kaartjes geven het residu als ‘model – meting’. Een
positief residu (rode kleuren) betekent dat het model een hogere stand berekend dan de GxGschatting.
Bij de GHG zien we grosso modo een verschuiving richting gele kleuren (positieve residuen), wat
ook in de histrogrammen zichtbaar was. Opvallend is de verbetering in het gebied van de Kromme
Rijn en de Langbroekerwetering en ten noorden van de stad Utrecht (gebied rond Maartensdijk).
Bij de GLG en de GxG-dynamiek zien we een duidelijke verbetering optreden. Bij de GLG treedt
op enkele plekken wel een lichte verslechtering op, bijvoorbeeld in een smalle strook tussen
Amsterdam-Rijnkanaal en Kromme Rijn en langs de Lek.
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Figuur 8a: GHG residuen

Voor niet-stationaire kalibratie

Na niet-stationaire kalibratie
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Figuur 8b: GLG residuen

Voor niet-stationaire kalibratie

Na niet-stationaire kalibratie
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Figuur 8c: GxG Dynamiek residuen

Voor niet-stationaire kalibratie

Na niet-stationaire kalibratie
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Belangrijkste Conclusies
Het kalibreren van hydrologische modellen door gebruik te maken van vlakdekkend beschikbare
fluctuatie statistieken heeft ons inziens een duidelijke meerwaarde ten opzichte van de meer
gangbare aanpak waarbij uitsluitend puntmetingen gebruikt worden. De meerwaarde uit zich in
het feit dat:
1.

De GxG-‘waarnemingen’ landsdekkend beschikbaar zijn (m.u.v. stedelijke gebieden);

2.

Aantoonbaar leiden tot een verbeterd model.

Het veelgehoorde probleem dat er vaak wel een wil is om modellen te kalibreren, maar dat
de kalibratiedata ontbreekt, is in elk geval, met het vrijkomen van de landsdekkende dataset,
voor een deel opgelost. Desalniettemin blijft het noodzakelijk, zeker bij het kalibreren
van de deklaagweerstand, om ook fluxgegevens (aan- en afvoer hoeveelheden in het
oppervlaktewatersysteem) mee te nemen.
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