Onderzoek naar de grondwaterstandsdynamiek
In NHI v2.1
BIJLAGE C
Ondiepe polders in kleigebied in Noordwest Friesland
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C1. Gebiedsbeschrijving
Dit deelgebied bevind zich in het Noord-westen van Friesland en wordt begrensd door Leeuwarden
aan de aan het oosten en Franeker aan de westkant. In het noorden wordt het gebied begrensd door
de Waddenzee. De coördinaten van het deelgebied zijn: x: 165.000 – 184.000, y: 567.000 – 593.000.
Het deelgebied omstrijkt een oppervlak van 19 bij 26 km.

C2. Modelbeschrijving
Voor dit deelgebied is een deelmodel gemaakt uit het NHI. Hierbij wordt gekoppeld gerekend met
Modflow-MetaSwap. Er wordt niet gerekend met de oppervlaktewatermodellen Mozart en DM.
Hierdoor is naast de winter/zomer peilen geen variatie in de peilen mogelijk.
In het modelgebied komen voornamelijk drie verschillende bodemtypes voor:
1. Zwavel met een homogeen profiel (code 15)
2. Lichte klei met een homogeen profiel (code 16)
3. Klei met een zware tussenlaag (code 17)

Figuur 1 Bodemtypes MetaSwap
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In het gebied is een dunne toplaag aanwezig met lage kd-waarde (10-100 dagen). Hieronder bevindt
zich een weerstandslaag met weerstanden tussen de 2000 en de 5000 dagen. In het noordelijk deel
bevinden zich de laagste weerstanden.

Figuur 2 kD (m2/d) modellaag 1

Figuur 3 Weerstand modellaag 1 (dagen)
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C3. Hypothese’s en analyse’s
Er is gekeken naar twee verschillende meetsets. Ten eerste is gebruik gemaakt van de peilbuizen die
worden genoemd in de NHI toetsings rapportage die in opdracht van het Stowa is uitgevoerd (figuur
x.x). Ten tweede is er een overzicht gemaakt van de in het gebied beschikbare DINO peilbuizen
waarvan metingen in de periode 1996-2006 beschikbaar zijn (figuur x.x). Een overzicht van de
gebruikte peilbuizen is weergegeven in bijlage x.x

Figuur 4 Peilbuizen uit Stowa NHI toetsings rapportagen (lit.)
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Figuur 5 Set peilbuizen waarbij de modelinvoer niet direct door primaire modelinvoer wordt bepaald.

C3.1
Geconstateerde problemen in de dynamiek
Van elke peilbuis is gekeken naar de verschillen tussen de berekende en de gemeten
grondwaterstand. Per buis is een analyse gemaakt of er sprake is van een verschil wat veroorzaakt
wordt door een primaire invoerfout (bijvoorbeeld een verkeerd maaiveld of verkeerd ingeschatte
buisdrainagehoogte) of een secundaire invoerfout (bijvoorbeeld een fout in het modelconcept).
Uit deze analyse blijft dat:
a. Een groot deel van de afwijkingen kan worden verklaard door primaire invoerfouten.
b. Grondwaterstanden kunnen te snel reageren op verdamping/neerslag. Hierdoor
zakken de berekende grondwaterstanden sneller uit dat de metingen.
c. De dynamiek die niet direct wordt bepaald door primaire modelinvoer (de hoge
grondwaterstand, buizen dicht bij sloten) is in het model groter dan de berekende
dynamiek
d. Een probleem in dynamiek het (te snel) uitzakken van de berekende
grondwaterstanden
e. Dynamiek in model blijft soms achter in vergelijking met de dynamiek van de peilbuis.
In enkele buizen komt dit gezamenlijk voor met een diepere drooglegging in het
model.
f. Dynamiek in het model is soms te groot in vergelijking met de dynamiek van de
peilbuis.
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C3.2
Hypothese’s
1. De afwijkingen van de berekende freatische grondwaterstanden worden niet veroorzaakt door
de diepe ondergrond.
2. Freatische buizen die goed verklaard kunnen worden met behulp van tijdreeksanalyse en
meteorologische invoer moeten ook goed gemodelleerd kunnen worden.
3. De afwijkingen van de berekende freatische grondwaterstand wordt veroorzaakt door
invoerfouten in de schematisatie van het topsysteem (peilen en intreeweerstand). Er kan een
verbetering worden behaald bij gebruikt van opgeschaalde informatie uit het regionale Mipwa
grondwatermodel.
4. Het achterblijven of voorlopen op de uitzakking wordt veroorzaakt door het niet goed
schematiseren van de wateraanvoergebieden.
5. Het achterblijven van de dynamiek van de freatische grondwaterstand kan worden verklaard
door te lage weerstanden van het topsysteem (oppervlaktewater en buisdrainage).
6. De afwijkingen van de berekende freatische grondwaterstand kan verklaard worden door het
schaalprobleem als gevolg van de vergelijking van een puntwaarneming met een 250x250
gridcel.
7. Het achterblijven of voorlopen van de dynamiek van de freatische grondwaterstand
wordt veroorzaakt door het niet volledig meenemen van alle modelconcepten in de
modellering van de onverzadigde zone.
8. Het achterblijven of voorlopen van de dynamiek van de freatische grondwaterstand wordt
veroorzaakt door het verschil in drooglegging tussen de meting en de berekening.
9. Het achterblijven van de dynamiek van de grondwaterstand wordt veroorzaakt door een
verkeerde berekening van de bergingscoëfficiënt.
C3.3
Modelruns
Er zijn meerdere modelruns gemaakt om de gevoeligheid van het model te testen voor verschillende
modelparameters en om het functioneren van modelconcepten te testen. In tabel x.x is een overzicht
weergegeven van de gedraaide modelruns.
Versie
versie01
Versie01b

versie02
versie03
versie04
versie05

versie06

versie07
versie08
versie09
Versie10
Versie 11

Omschrijving
originele NHI mf ms run voor deelgebied
originele NHI mf ms run voor deelgebied
met infiltratiefactoren zoals gebruikt met
de koppeling met Mozart.
kd waarde factor 5
kd waarde factor 10
storage coefficient lagen 2-7 factor 0.01
peilen, bodemhoogte, infiltratiefactor,
(imod opgeschaalde) conductance
oppervlaktewater mipwa
peilen, bodemhoogte, infiltratiefactor,
(imod opgeschaalde) conductance
oppervlaktewater mipwa, drainage
mipwa
drainagehoogte mipwa,
drainageconductance NHI.
Bodemtype 2
Bodemtype 16
Bodemtype 17
Bodemtype 7

Doel
Referentie/modelvergelijking
Modelvergelijking

Gevoelingheidsanalyse
Gevoelingheidsanalyse
Gevoelingheidsanalyse
Modelinvoer

Modelinvoer

Modelinvoer
Modelconcept
Modelconcept
Modelconcept
Modelconcept
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Versie 12
Versie 13
Versie 14

Versie 15

Versie 16
(nog draaien)
Versie 17
(nog draaien)

kD-waarde laag 1 factor 10
kD-waarde laag 2-7 factor 10
Infiltratiefactor oppervlaktewater (nhi
topsysteem) op 0 (geen infiltratie
mogelijk)
Infiltratie factor gebiedsdekkend op 0.33
icm bodemhoogte primaire en
secundaire waterlopen op peil-0.5m.
Conductance topsysteem
(oppervlaktewater en buisdrainage)
factor 0.5.
Conductance topsysteem
(oppervlaktewater en buisdrainage)
factor 0.25.

Gevoelingheidsanalyse
Gevoelingheidsanalyse
Modelinvoer

Modelinvoer

Modelinvoer

Modelinvoer

Tabel 1 Overzicht gedraaide modelruns deelmodel C.

C4. Resultaten
C4.1

Hypothese 1

Hypothese: De afwijkingen van de berekende freatische grondwaterstanden worden niet
veroorzaakt door de diepe ondergrond.
Analyse: In het deelgebied C is sprake van een dikke deklaag met een hoge tot zeer hoge weerstand
(1000 – 8000 dagen). Hierdoor is het topsysteem afgesloten voor een groot deel afgesloten van de
diepe ondergrond. Dit is duidelijk zichtbaar in modelrun 13 waar de kD van de modellagen 2-7 is
verhoogd met een factor 10. Deze aanpassing heeft geen significant effect op de berekende
stijghoogte in modellaag 1. Dit betekend dat de hypothese dat de afwijkingen van de berekende
freatische grondwaterstanden in dit deelgebied niet worden veroorzaakt door de parameterisatie van
de diepe ondergrond.
Conclusie:
Afwijkingen in deelgebied C worden niet veroorzaakt door de schematisatie van de diepe ondergrond.
C4.2

Hypothese 2

Hypothese: Freatische buizen die goed verklaard kunnen worden met behulp van
tijdreeksanalyse en meteorologische invoer moeten ook goed gemodelleerd kunnen worden.
Analyse: Een grondwatermodel wordt tijdafhankelijk gestuurd door neerslag en verdamping. De
andere parameters die tijdafhankelijk (kunnen) zijn, zijn grondwateronttrekkingen (inclusief voor
beregening) en peil van het oppervlaktewater. De overige modelinvoer is dus niet afhankelijk van de
periode.
Er is een tijdreeksanalyse uitgevoerd op de gemeten grondwaterstanden met als enige parameter de
neerslag en verdamping. Uit deze analyse volgt een verklaard percentage. Over het algemeen moet
gelden dat meetreeksen met een hoog verklaard percentage de meteo sterk afhankelijk zijn van
neerslag en verdamping. Aangezien het (grondwater)model wordt gestuurd door de meteo zouden de
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berekende grondwaterstanden op deze lokaties goed gemodelleerd moeten worden. Mocht dit niet
het geval zijn wordt de berekende grondwaterstand bepaald door modelinvoer die niet overeenkomt
met de werkelijkheid.
Wat opvalt is dat alle buizen met een verklaard percentage door meteo hoger dan 75% niet goed
presteren in het model. Al deze verschillen kunnen worden herleid de modelschematisatie en/of
modelinvoer (peilbuis ligt in cel met opp.water, buisdrainge aanwezig, verkeerd modelpeil).
Conclusie:
Gemeten grondwaterstandsreeksen die goed verklaard kunnen worden met behulp van neerslag en
verdamping hebben geen goede match met de berekeningsresultaten. De oorzaak van het niet goed
berekenen van de grondwaterstand kan herleid worden naar de schematisatie van de modelinvoer of
invoerfouten.
C4.3

Hypothese 3

Hypothese: De afwijkingen van de berekende freatische grondwaterstand wordt veroorzaakt
door invoerfouten in de schematisatie van het topsysteem (peilen en intreeweerstand). Er kan
een verbetering worden behaald bij gebruikt van opgeschaalde informatie uit het regionale
Mipwa grondwatermodel.
Analyse: De schematisatie van het topsysteem is gebaseerd op verschillende bronnen. Fouten in het
topsysteem kunnen van grote invloed zijn op de berekende freatische grondwaterstand.
De buizen B05F0073001, B05H0170001, B05F0125001, B05H0217001, B10E0187001 en
B10E0189001 lijken door fouten in modelinvoer niet de juiste freatische grondwaterstand te
berekenen. Deze peilbuizen zijn geselecteerd op basis van een redelijk tot goed verklaard percentage
met behulp van de Metran tijdreeksanalyse.
In de modelruns 5, 6 en 7 is de parameterisatie uit het regionale Mipwa model overgenomen. De
peilen van het oppervlaktewater en de locatie en hoogteligging van de buisdrainage van het Mipwa
model is herzien in 2010 op basis van de laatste gegevens en technieken. In onderstaande
tijdstijghoogtegrafieken in Figuur 6 zijn de resultaten weergegeven van de verschillende modelruns en
de gemeten grondwaterstand. Ook is het opgeschaalde AHN modelmaaiveld weergegeven en de uit
DINO afkomstig ingemeten maaiveld. Uit deze tijdstijghoogtegrafieken is geen directe verbetering
zichtbaar bij gebruik van een verbeterde schematisatie van het topsysteem
Op basis van de peilbuizen lijkt het dat een verbeterde gegevens van het topsysteem weinig effect
hebben op de berekende grondwaterstand. Echter in Figuur 7 en Figuur 8 is de verandering van de
GHG, GLG en de dynamiek weergegeven als gevolg van modelrun 5 en 7 inclusief de ligging van de
peilbuizen zoals weergegeven in Figuur 6. Als gevolg van een schematisatie van het topsysteem op
basis van Mipwa 2.0 is zowel een stijging als een daling van de GHG, GLG en de dynamiek mogelijk
van circa 50 cm. De effecten zijn ruimtelijk vooral zichtbaar in de GHG. De veranderingen op de GLG
vinden voornamelijk plaats in de directe omgeving van de grotere waterlopen.
Het invoegen van de hoogteligging en lokatie van de buisdrainage op basis van Mipwa 2.0 is een
stijging van de GHG van circa 25 cm mogelijk. Er is nauwelijks effect op de GLG zichtbaar.
Als gevolg van nieuwe locatie en hoogteligging van de buisdrainage is een duidelijke stijging van de
GHG en de dynamiek zichtbaar. Dit betekend dat de drainagehoogtes van het NHI lager liggen dan
gebruikt in het regionale model.
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B05F0073001

B05H0170001

B05F0125001
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B05H0217001

B10E0187001

B10E0189001
Figuur 6 Tijdstijghoogtegrafieken voor de modelruns 1, 5, 6 en 7. De zwarte horizontale gestippelde lijn is het Dino maaiveld,
de zwarte doorgetrokken lijn is het model maaiveld.
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Figuur 7 Verandering GHG, GLG en dynamiek modelrun 5 t.o.v referentie

Figuur 8 Verandering GHG, GLG en dynamiek modelrun 7 t.o.v referentie

Conclusie:
Het gebruik van het (opgeschaalde) topsysteem van het regionale grondwatermodel Mipwa geeft op
basis van de analyse van 6 peilbuizen geen verbeteringen.
Ruimtelijk kan er met het invoeren van het volledige topsysteem een verhoging en een verlaging van
de dynamiek worden behaald van circa 50 cm. Deze verandering van dynamiek wordt vooral bepaald
door een verandering van de GHG.
De buisdrainage ligt in het NHI dieper beneden maaiveld dan in het regionale grondwatermodel
Mipwa. De drainageligging van Mipwa is onlangs (2010) herzien en lijkt beter overeen te komen met
de werkelijkheid.
C4.4

Hypothese 4

Hypothese: Het achterblijven of voorlopen op de uitzakking wordt veroorzaakt door het niet
goed schematiseren van de wateraanvoergebieden.
Analyse: De mogelijkheden van wateraanvoer bepalen sterk het uitzakkingspatroon van de
grondwaterstanden. In de gebieden waar geen wateraanvoer is kunnen de grondwaterstanden verder
uitzakken dan in de gebieden met wateraanvoer. In modelruns 14 en 15 is respectievelijk de
wateraanvoer stopgezet en voor alle primaire en secundaire waterlopen aangezet. In Figuur 9 en
Figuur 10 zijn respectievelijk de veranderingen van de GHG en GLG weergegeven als gevolg van
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modelrun 14 en 15. Hier is zichtbaar dat het stopzetten van de wateraanvoer grote gevolgen heeft
voor de GLG en geen tot weinig op de GHG. De daling is gebiedsdekkend en kan oplopen tot circa 50
cm.
Het volledig toestaan van aanvoer heeft alleen in de directe omgeving van de waterlopen effect op de
GLG. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat in de referentiesituatie het model al infiltreert.
In Figuur 11 en Figuur 12 is zichtbaar dat de berekende grondwaterstand als gevolg van modelrun 15
niet verbeterd maar dat de berekende grondwaterstand als gevolg van modelrun 14 sterk kan
verbeteren. In de metingen is een duidelijk verschil zichtbaar in het uitzakken van de grondwaterstand
in 2005 en 2006. De grondwaterstand in 2006 zakt duidelijk verder dan in 2005. Als gevolge van het
aanpassen van de wateraanvoermogelijkheid in het model wordt de uizakking van 2006 goed
berekend maar komen de berekende en gemeten grondwaterstanden in de zomer van 2005 niet
overeen. Dit betekent dat het waterbeheer in deze twee jaren niet vergelijkbaar is geweest en dat in
2006 tekorten zijn opgetreden waardoor er waterlopen zijn drooggevallen. Dit is ook terug te zien in
de ontwikkeling van het neerslagtekort van 2006 in vergelijking met het neerslagtekort van 2005 (zie
Figuur 13).
Op basis van Figuur 11 en Figuur 12 kan worden geconcludeerd dat de wateraanvoer de
grondwaterstand in de zomer sterk bepaald. Dit benadrukt het goed inventariseren van de
mogelijkheden van wateraanvoer en de variatie in waterbeheer per jaar.

Figuur 9 Verandering GHG (links) en GLG (rechts) modelrun 14 t.o.v referentie.
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Figuur 10 Verandering GHG (links) en GLG (rechts) modelrun 15 t.o.v referentie.
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Figuur 11 Tijdreeksen voor modelruns 1, 14 en 15
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Figuur 12 Tijdreeksen voor modelruns 1, 14.
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Figuur 13 Potentieel neerslagtekort zomer 2005 en 2006 (KNMI)

Conclusie:
Het uitzakken van de grondwaterstanden wordt sterkt bepaald door de mogelijkheden voor de
wateraanvoer.
Door het aanpassen van de wateraanvoermogelijkheid is het mogelijk om de uitzakking van de
grondwaterstanden in de zomer beter te berekenen.
Wateraanvoer situatie kan per jaar verschillen. In het model moet deze variatie mogelijk zijn om een
juiste berekening te doen van de grondwaterstand in de zomer.
De mogelijkheid tot wateraanvoer beinvloedt de lage grondwaterstanden. De hoge
grondwaterstanden en de GHG worden niet bepaald door de wateraanvoermogelijkheid.
C4.5

Hypothese 5

Hypothese: Het achterblijven van de dynamiek van de freatische grondwaterstand kan worden
verklaard door te lage weerstanden van het topsysteem (oppervlaktewater en buisdrainage).
Analyse: Niet getoets

C4.6

Hypothese 6

Hypothese: De afwijkingen van de berekende freatische grondwaterstand kan verklaard
worden door het schaalprobleem als gevolg van de vergelijking van een puntwaarneming met
een 250x250 gridcel.
Analyse: (nog geen modelruns/analyse uitgevoerd)
Er zijn berekeningen uitgevoerd op verschillende resoluties de modelresulaten zijn opgeschaald.
Er is een berekeningen uitgevoerd met een model met een resolutie van 2.5x2.5m. De
parameterisering van het oppervlaktewatersysteem is voor een deel hypothetisch. Er is een model
gedraaid met een gebiedsdekkende drainageweerstand van 1 dag.
De modelrun met een resolutie van 2.5x2.5 is opgeschaald naar een resolutie van 25x25 meter en
250x250 meter. Vervolgens is gekeken naar de afwijkingen tussen de originele modelresultaten en de
opgeschaalde resultaten.
In Figuur 14 en Figuur 15 zijn de GHG en GLG te zien van een run met een resolutie van 2.5x2.5
meter, de opgeschaalde resultaten naar een resolutie van 25x25 meter en de opgeschaalde resolutie
van 250x250 meter. Hier is zichtbaar dat door opschalen van de resultaten een daling van de
opbolling van de GHG 0.3 m en een stijging van de GHG bij de waterlopen van ruim 0.8 meter
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mogelijk is. De effecten op de GLG zijn minder en tegenovergesteld. De opschaling zorgt in het
midden van de percelen voor een stijging van de grondwaterstanden en rond de (infiltrerende)
waterlopen voor een daling van de grondwaterstanden. In Figuur 19 is het effect op de dynamiek
weergegeven. Hier zien we een vergelijkbaar beeld als bij de GHG: een daling van dynamiek in het
midden van de percelen en een stijging van de dynamiek rond de waterlopen. De statistieken van de
resultaten zijn weergegeven in Tabel 2. Hier is zichtbaar dat binnen de resolutie van een 250x250 cel
een range van 0.87m in de GHG kan zitten.

Figuur 14 GHG(boven) en GLG (onder) van een run met een resolutie van 2.5x2.5 meter (zwart), opgeschaalde resultaten
naar een resolutie van 25x25 meter (rood) en de opgeschaalde resultaten naar een resolutie van 250x250 meter
(blauw).
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Figuur 15 GHG(boven) en GLG (onder) van een run met een resolutie van 2.5x2.5 meter (zwart), opgeschaalde resultaten
naar een resolutie van 25x25 meter (rood) en de opgeschaalde resultaten naar een resolutie van 250x250 meter
(blauw).

Figuur 16 Dynamiek van een run met een resolutie van 2.5x2.5 meter (zwart), opgeschaalde resultaten naar een resolutie van
25x25 meter (rood) en de opgeschaalde resultaten naar een resolutie van 250x250 meter (blauw).
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Figuur 17 Verschil tussen GHG resolutie 2.5x2.5m en opgeschaalde GHG met een resolutie 25x25m (links) en een
opgeschaalde GHG met een resolutie 250x250m(rechts).

Figuur 18 Verschil tussen GHG resolutie 2.5x2.5m en opgeschaalde GHG met een resolutie 25x25m (links) en een
opgeschaalde GHG met een resolutie 250x250m(rechts).
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Figuur 19 Verschil tussen dynamiek resolutie 2.5x2.5m en opgeschaalde dynamiek met een resolutie 25x25m (links) en een
opgeschaalde dynamiek met een resolutie 250x250m(rechts).

GLG opgeschaald 250x250

0.16 0.87
0.04 0.20
0.00 0.00
-0.48 -0.92
0.61 0.71
0.06 0.21
0.01 0.17
0.02 0.13

GLG opgeschaald 25x25

GHG opgeschaald 250x250

GHG opgeschaald 25x25
Gemiddelde range binnen opgeschaalde cel
Gemiddelde standaarddeviatie binnen opgeschaalde cel
Gemiddelde afwijking
Maximaal negatief verschil
Maximaal positief verschil
Standaarddeviatie afwijking t.o.v. origineel grid
Gemiddelde absolute afwijking
Standaarddeviatie afwijking t.o.v. origineel grid

0.03 0.25
0.01 0.05
0.00 0.00
-0.18 -0.25
0.17 0.33
0.01 0.06
0.00 0.05
0.00 0.04

Tabel 2 Statistieken opgeschaalde modelresultaten (GHG en GLG).
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Figuur 20 GHG(boven) en GLG (onder) van een run met een resolutie van 2.5x2.5 meter (blauw) en een run gedraaid met
een resolutie van 25x25 volgens een ‘standaard’ opschalingmethode (rood).

Conclusie:
Afwijkingen tussen een gemeten grondwaterstand en een modelcel met een resolutie van 250x250
meter kunnen in dit deelgebied worden veroorzaakt door het schaalprobleem.
C4.7

Hypothese 7

Hypothese: Het achterblijven of voorlopen van de dynamiek van de freatische
grondwaterstand wordt veroorzaakt door het niet volledig meenemen van alle modelconcepten
in de modellering van de onverzadigde zone.
Analyse:Metaswap modelleert de grondwateraanvulling. Bij neerslag wordt de bodem natter en vanaf
een minimum vochtgehalte van de bodem stroom het water als een front naar beneden.
Hydrologische processen als preferente stroombanen en hysterese wordt niet meegenomen. Dit heeft
tot gevolg dat de gemodelleerde stroming door de onverzadigde zone trager is bij de meting. Dit
proces is in tijdstijghoogtegrafieken het best zichtbaar in de vernatting na een droge periode. Ten
eerste zal de korte termijn dynamiek in de droge periode niet worden gesimuleerd. Ten tweede zal de
stijging van de grondwaterstanden aan het eind van een droge periode achter blijven in het model. In
Figuur 21 is een voorbeeld zichtbaar waarbij er 3 grote verschillen zichtbaar zijn in de gemodelleerde
en gemeten grondwaterstand in de zomer. Ten eerste de korte termijn dynamiek (pijl 1). Ten tweede
de vertraagde opbouw van de grondwaterstand aan het eind van de zomer (peil 2). Als derde het
verschil in uitzakken van de grondwaterstand (pijl 3).
De verschillen zoals weergegeven bij pijl 1 en 2 worden veroorzaakt doordat in het model het de
grondwateraanvulling reageert als een uitzakken vochtfront zonder preferente strooming. Het verschil
in uitzakking (pijl 3) kan hiermee echter nog niet worden verklaard. De verklaring hiervoor zal gezocht
moeten worden in de hypotheses 0 en 0.
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Figuur 21 B05F0077001
Conclusie:
De korte termijn dynamiek en de responstijd als gevolg van neerslag bij lage grondwaterstanden kan
niet goed worden gemodelleerd omdat de grondwateraanvulling bij diepe grondwaterstanden te traag
is. Dit wordt veroorzaakt door het niet meenemen van processen als preferente stroming in de
onverzadigde zone.
C4.8

Hypothese 8

Hypothese: Het achterblijven of voorlopen van de dynamiek van de freatische
grondwaterstand wordt veroorzaakt door het verschil in drooglegging tussen de meting en de
berekening.
Analyse: Een oorzaak van een verschil in de berekende grondwaterstand en de gemeten
grondwaterstand zou kunnen komen door een verschil in drooglegging tussen de meting en het
model. In Figuur 22 zijn een aantal tijdstijghoogtegrafieken weergegeven met het model maaiveld
(zwarte horizontale doorgetrokken lijn), DINO maaiveld (zwart gestippelde lijn), referentie modelrun
(blauw) en gemeten grondwaterstand (zwart gestippelde lijn). In dit figuur is zichtbaar dat ondanks
een gelijke drooglegging van de meting en berekening, de berekende uitzakking te groot of te laag
kan zijn.
Hieruit kan worden geconcludeerd dat de het verschil in uitzakkingspatroon niet verklaard kan worden
door een verschil in drooglegging van de meting en de berekening.
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Figuur 22 B05F0076001, B05H017001 en B05H0124001
Conclusie
Het verschil in dynamiek tussen de berekende en gemeten grondwaterstand kan niet worden
verklaard door een verschil in drooglegging tussen het model en de meting.
C4.9

Hypothese 9

Hypothese: Het achterblijven van de dynamiek van de grondwaterstand wordt veroorzaakt
door een verkeerde berekening van de bergingscoëfficiënt.
Analyse: De bergingscoëfficiënt wordt per tijdstap bepaald door Metaswap en is afhankelijk van de
grondwaterstand en het bodemtype.
Voor het referentiemodel (modelrun 1) is een analyse uitgevoerd van de ruimtelijke en
tijdsafhankelijke spreiding van de bergingscoëfficiënt. Het minimum, maximum en het 25, 50 en 75
percentiel is weergegeven in Figuur 23. De gemiddelde waarden liggen rond de 0.1. Wat opvalt is dat
de kleigronden met een zware tussenlaag (bodemtype 17) maximale waarden voor de
bergingscoëfficiënt heeft van 1. Dit zou betekenen dat de grondwaterstand zich in deze gebieden in
de modelperiode aan maaiveld komt. Het verloop van de bergingscoëfficiënt in de tijd op een
willekeurige lokatie met bodemtype 17 is weergeven in Figuur 25. De hoge pieken in de
bergingscoëfficiënt is niet zichtbaar in de gebieden met een ander bodemtype.
Figuur 26 geeft aan dat de berekening van een maximale bergingscoëfficiënt van 1 klopt. De
grondwaterstand komt in de berekening en in de meting beide aan maaiveld.
De verdeling van de mediaan en 75 percentiel van de bergingscoëfficiënt is weergegeven in Figuur
24. Deze waarde is laag in vergelijking met litaratuur. Een lage bergingscoëfficiënt zou echter een
hoge dynamiek verklaren en niet een lage dynamiek.
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Figuur 23 Berginscoeficient modelrun 1. Minimum, 25 percentiel, 50 percentiel, 75 percentiel en maxium over volledig
modelperiode
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Figuur 24 Histogram van de mediane (50 percentiel ) bergingscoëfficiënt.
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Figuur 25 Verloop bergingscoeficient binnen bodemtype klei met zware tussenlaag.

Figuur 26 Berekende (blauw) en gemeten (zwart gestippeld) grondwaterstand, freatische berginscoeficient (paars) en
maaiveld DINO (horizontaal zwart gestippeld) en maaiveld model (horizontaal zwart).

Modelruns 8-11 is het bodemtype integraal gewijzigd naar bodemtype 2 (Leemarm zand), bodemtype
16 (Lichte homogene klei), bodemtype 17 (Klei met zware ondergrond) en bodemtype 7
(stuifzand).Vervolgens is voor gebiedsdekkend het effect op de ghg, glg en de dynamiek bepaald.
Verder is gekeken naar de effecten op de berkende grondwaterstanden van 2006.
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Figuur 27 Tijdstijghoogtegrafiek gevoeligheidsanalyse bodemtypes B05H0170001 met het verloop van de bergingscoëfficiënt
op dezelfde lokatie.

Figuur 28 Tijdstijghoogtegrafiek gevoeligheidsanalyse bodemtypes voor peilbuizen B10E011001 en B10E0095001.

Conclusie:
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De gemiddelde bergingscoëfficiënt is laag wat een hoge dynamiek als gevolg zou moeten hebben. Dit
is niet terug te zien in de resultaten
Bodemtype heeft invloed op de bergingscoëfficiënt en het uitzakkingpatroon en korte termijn
dynamiek.
Een ander bodemtype zou op enkele locaties betere resultaten wat betreft korte en lange termijn
dynamiek geven.

C5. Aanbevelingen
1. Inventariseren wateraanvoergebieden.
Een deel van de problemen met de grondwaterdynamiek worden veroorzaakt door niet juist
geschematiseerde wateraanvoergebieden. Deze aanbeveling moet worden uitgevoerd in
combinatie met punt 2.
2. Bepalen infiltrerende sloten.
Ook in wateraanvoergebieden kan niet elke sloot water infiltreren. Er moet na de inventarisatie
voor wateraanvoergebieden een algemene filter worden ontwikkeld waarmee de alleen
drainerende sloten kunnen worden geselecteerd
3. Verbeteren basisdata
a. Peilen
b. Lokatie en hoogteligging en buisdrainage
4. Ontwikkelen methode voor vergelijking modelcel met puntwaarneming.
5. Er moet extra aandacht worden besteed aan de parameterisatie van Metaswap. Dit kan door
verbeteringen in de parameterisatie of controleren van de ligging van de bodemtypes.
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