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D1. Inleiding
D1.1

Aanleiding

In het voorjaar van 2011 is NHI versie 2.1 opgeleverd. De door dit model gesimuleerde
grondwaterstanden zijn vergeleken met grondwaterstandsmetingen en de statistieken van de
vergelijking zijn onbevredigend. Naast afwijkingen in het absolute niveau vertonen de gesimuleerde
grondwaterstanden over het algemeen te weinig dynamiek, vergeleken met de metingen maar ook
met Gt-karteringen. Dit is een ongewenste situatie. Er is daarom een Task Force
Grondwaterstandsdynamiek opgericht die tot taak kreeg de oorzaak of oorzaken van te weinig
grondwaterstandsdynamiek boven water te krijgen.
Grondwaterstanddynamiek is op te splitsen in korte termijn dynamiek (van dag tot dag),
seizoensdynamiek en langjarige dynamiek. Via een tijdreeksanalyse zijn deze componenten te
kwantificeren. Deze weg is hier niet bewandeld maar is dynamiek gekarakteriseerd als het verschil
tussen GHG en GLG. Daarmee wordt vooral de seizoensdynamiek gekarakteriseerd.

D1.2

Probleem- en doelstelling

Probleem is dat de door NHI v2.1 gesimuleerde grondwaterstanden over het algemeen (in statistische
zin) de te weinig dynamiek vertonen.
Doel van de analyse is primair verklaringen te zoeken voor dit gedrag. Indien van toepassing kan de
analyse ook resultaten in verbeteringen die in de landsdekkende NHI kunnen worden opgenomen.

D1.3

Werkwijze (tevens leeswijzer)

In de eerste bijeenkomsten van de Task Force is een groot aantal hypothesen geformuleerd waarom
de gesimuleerde dynamiek te gering is. Niet alle hypothesen zijn overal in Nederland relevant. Er is
besloten in 4 deelgebieden een aantal relevante hypothesen te testen door het vertalen van deze
hypothesen in een wijziging in invoer van NHI, vervolgens een bepaalde periode door te rekenen en
de resultaten te vergelijken met metingen en andere veldinformatie. Vervolgens wordt op basis van de
vergelijking met de metingen maar ook met de verandering ten opzichte van de uitgangssituatie
(simulatieresultaten van NHI v2.1) besloten de hypothese te accepteren dan wel te verwerpen.
Een van de gebieden waar de resultaten onbevredigend zijn is de Veenkoloniën. Binnen dit gebied is
een uitsnede gemaakt. In hoofdstuk 2 wordt dit testgebied beschreven. De uitsnede van het NHImodel wordt in termen van modelconcepten, modelschematisatie, parameterisatie en
randvoorwaarden beschreven in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 beschrijft de meetset die is gebruikt voor
het testen van de hypothesen. De geconstateerde problemen in de grondwaterstandsdynamiek
worden in hoofdstuk 5 beschreven. Op basis van een analyse van deze problemen en gebiedskennis
is een 8-tal hypothesen opgesteld en getoetst. Hoofdstuk 6 geeft de resultaten van deze acties weer.
In hoofdstuk 7 worden de conclusies uit hoofdstuk 6 samengevat en met elkaar in verband gebracht.
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D2. Gebiedsbeschrijving
Het veenkoloniaal gebied is ontstaan door vervening van het Bourtanger Moor, ten oosten van de
Hondsrug, aan weerszijde van de grens tussen Groningen en Drenthe. Bij de afgraving van het ca. 4
m dik veenpakket is de bovenlaag (bolsterlaag) teruggezet en gemengd met onder het veen
aanwezige zand, afkomstig uit het graven van de kanalen en wijken die werden aangelegd ten
behoeve van de ontwatering en transport van het veen. Dit zijn dalgronden met het zogenoemde
veenkoloniaal dek. Onder dit dek is meestal nog veen aanwezig die bij de vervening is blijven zitten
maar door aanploegen en vervolgens oxideren is dit veen voor een groot deel verdwenen. Ook is veel
profielverbetering toegepast waarbij de onder de bouwvoor aanwezige veenlaag (die storend werkt
voor de verticale waterbeweging) meer of minder intensief is vermengd met de zandondergrond.
Als gevolg van de wijze van ontginning zijn grote rechte kavels ontstaan met een intensief
oppervlaktewaterstelsel. In de uitsnede in onderstaande figuur is dit duidelijk geïllustreerd.

Figuur 1
Van het veenkoloniaal gebied is een deelgebied geselecteerd waar de analyse is uitgevoerd. In de
kaart van maaiveldshoogtes (figuur 2) is tevens het aandachtsgebied aangegeven (zwart omlijnd),
zijnde het gebied waarvoor de vergelijking tussen modelresultaten en veldwarnemingen zal worden
uitgevoerd.
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Figuur 2
De wijken liggen op een onderlinge afstand van ca. 170 m afstand en zijn nu niet meer in gebruik voor
transport. Uit het oogpunt van waterafvoer zijn ze overgedimensioneerd maar het wijkensysteem is
prima geschikt om de grondwaterstand te beïnvloeden en dat wordt door het waterschap ook gedaan
ten behoeve van de landbouw. Met het daarvoor ingerichte waterbeheersysteem met stuwen en
inlaatwerken kan de waterstand maximaal 70 cm worden gevarieerd. Het inlaatwater wordt voor het
grootste gedeelte aangevoerd via Gaarkeuken (IJsselmeerwater).
Het landgebruik is te typeren als het veenkoloniaal bouwplan met als hoofdgewas
fabrieksaardappelen. Daarnaast ook suikerbieten, graan en bollen. De laatste jaren zijn een aantal
akkerbouwbedrijven overgegaan naar weidebedrijven.
De geohydrologische opbouw is als volgt1:
Het gebied is geohydrologisch te typeren als open zandgebied met goede mogelijkheden voor
grondwateronttrekkingen.
Door de lage ligging ten opzichte van de Hondsrug treedt in een strook langs de Hondsrug kwel op. In
de buurt van Emmen zijn enkel grote grondwateronttrekkingen die (grote) invloed hebben op de
grondwaterstand in een straal van zeker 5 ? km.
1

P.J.T. van Bakel, 1986.
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D3. Analyse/beschrijving vergelijkingsmateriaal
D3.1

Grondwaterstandswaarnemingsputten

In DINO komen 63?? grondwaterstandswaarnemingsputten voor. Door aanwezigheid van verticale
weerstand boven het filter is het lang niet altijd zeker dat de grondwaterstand wordt gemeten omdat
een stijghoogte wordt gemeten ter plaatse van het filter en niet vlak bij de grondwaterstand. Hoe
dieper het waarnemingsfilter hoe groter de kans op een significante afwijking in zowel niveau als
dynamiek.
De in het aandachtsgebied voorkomende peilbuizen uit DINO zijn aan een kritisch onderzoek
onderworpen waarbij de volgende selectiecriteria zijn gehanteerd:
diepte filter minder dan 10 m beneden maaiveld;
niet in de bebouwde kom;
niet in een bos;
meer dan 10 m afstand tot een waterloop.
De buizen die in onderstaande figuur zijn weergegeven doorstonden deze eerste selectie.
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Figuur
Vervolgens zijn deze buizen in detail bekeken door nader onderzoek naar de ligging mbv Google
Earth en het visueel beoordelen naar de meetresultaten. De resultaten zijn weergegeven in
onderstaande tabel.
Tabel
opm
peilbuis
selectie_meetreeksen\B18A0117001
selectie_meetreeksen\B18A0122001
selectie_meetreeksen\B12H0189001
selectie_meetreeksen\B18A0136001
selectie_meetreeksen\B18C0094001
selectie_meetreeksen\B18A0129001
selectie_meetreeksen\B18C0108001

selectie_meetreeksen\B12H0169001

selectie_meetreeksen\B12H0187001
selectie_meetreeksen\B18C0082001
selectie_meetreeksen\B12H0144001
selectie_meetreeksen\B17F0145001

selectie_meetreeksen\B13C0143001

Vlak bij bermsloot
(5m)
Kroon (zandgebied)
kroon
Berm? Landgebruik
opzoeken
Natuur, zandgebied
Groot verschil met
NHI, ver van
ontwatering, volgens
NHI wordt hij zwaar
beïnvloed door de
winning onder
Emmen
Verschoven meting
en afgebroken en in
de berm
Kroon!
Sprong, trendbreuk in
2002, afgekeurd
Niet in
landbouwperceel
Luchtje aan, langs
gedempte
waterloop…(google)
Bebouwd gebied….

Afstand tot
sloot (m)
50

Gt –kaart
aanwezig
ja

50
35
25
60

ja
ja
ja
ja

100

ja
ja

ja

85

nee
nee

30

nee

25

nee

nee

Uiteindelijk zij er dus maar 4 waarnemingsputten bruikbaar voor de analyse. Dit aantal is te gering om
statistiek op te bedrijven. Wel zullen ze worden gebruikt om de effecten van de testen die horen bij de
verschillende hypothesen te visualiseren.

D3.2

Grondwaterstandsdieptekarteringen

Van het gebied zijn 2 karteringen beschikbaar:
de Gt-actualisatie, uitgevoerd in … (kaartbladen …) en … (kaartbladen … );
de Gd-kartering, uitgevoerd in ….. Hierbij is op basis van gerichte opnamen van de
grondwaterstand in een tijdelijke boorpunt (1 punt per 2 à 3 ha), op of nabij de dag dat de
GHG resp. GLG in het veld optreedt, en koppeling van deze gegevens aan stambuizen en
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met gebruikmaking van geostatistische technieken 2, een gedetailleerde kaart van de GHG en
GLG geproduceerd.
Voor de vergelijking is voornamelijk de laatstgenoemde kartering gebruikt omdat hij geen
kaartbladgrenzenartefact heeft (de actualisatie is per kaartblad uitgevoerd en daardoor zijn er
verschillen in uitvoeringsperiode en ontstaan er structurele verschillen per kaartblad), en de kartering
van recentere datum is.

D3.3

MIPWA

In 2005-2008 is een studie uitgevoerd, in het kader waarvan een gedetailleerd grondwatermodel (5
maal 5 m) is gebouwd voor geheel Noord-Nederland en waarbij de invoergegevens grondig zijn
geanalyseerd door de betrokken waterschappen, provincies en waterleidingbedrijven3. Hoewel ‘het
ook maar een model is’, zal het toch te pas worden gebruikt om de kwaliteit van de NHI-resultaten te
beoordelen (‘de lamme en de blinde’).

2
3

Finke en Bierkens
MIPWA-rapport
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D4. Geconstateerde problemen in de dynamiek
In het analyserapport van v.2.0 is het gesimuleerde verschil tussen GHG en GLG voor het
Veenkoloniaal gebied te gering vergeleken met de DINO-metingen. Daarop zijn bugs gefikst en is een
aantal wijzigingen in het model doorgevoerd, met onvoldoende resultaat. Het eindresultaat is dat er
nog steeds te weinig dynamiek is. De mediaan van het verschil tussen gemeten en gesimuleerde
GHG en GLG is resp. 21 en -8 cm (dus gesimuleerde GHG te droog en gesimuleerde GLG te nat. De
gesimuleerde dynamiek 21 cm te gering vergleken met de DINO-punten.
Op basis van de, bij de verschillende grondwatertrappen behorende karakteristieke GHG en GLG,
varieert de grondwaterstandsdynamiek tussen 60 en 115 cm, met naar schatting een gewogen
gemiddelde van om en nabij 100 cm. De NHI-resultaten, maar ook de peilbuisgegevens, hebben
duidelijk een geringere dynamiek.
Voor Noord-Nederland is een validatie van de resultaten van NHI 2.0 uitgevoerd door HKV4. Hoewel
er voor de Veenkoloniën maar 1 grondwaterstandsmeetpunt is geanalyseerd is wel een relevante
bevinding: “Uit de figuur blijkt dat het model steeds te traag reageert op de neerslag, vooral in
augustus”. Te trage reactie op de neerslag kan duiden op te veel berging in de onverzadigde zone en
dat heeft consequenties voor de grondwaterstandsdynamiek.

4

HKV-rapport
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GLG – GD update geschaald

GLG NHI

GLG-MIPWA geschaald
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GHG – GD update geschaald

GHG NHI

GHG-MIPWA geschaald
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GHG-GLG GD update geschaald

GHG-GLG NHI

GHG-GLG MIPWA geschaald
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D5. Hypothesen
D5.1

Algemeen

Zoals reeds in de inleiding beschreven is de werkwijze dat er een hypothese wordt geformuleerd die
bijvoorbeeld als volgt luidt: de oorzaak van de te geringe dynamiek is een structureel te lage
lekweerstand. Elke hypothese wordt getoetst door een zodanige verandering in het model aan te
brengen dat daardoor de dynamiek significant zal veranderen en als dat zo is de hypothese
aangenomen. In ons voorbeeld: de lekweerstanden worden in het gehele modelgebied met een factor
3 verhoogd en de resultaten worden vergeleken met de referentierun. Wat significant is, is voor een
deel een arbitraire zaak.
Indien de hypothese wordt aangenomen kan dit aanleiding zijn de referentierun te veranderen. In
onderstaand schema zijn de verschillende runs schematisch weergegeven en
met pijlen is aangegeven wat voor de betreffende run de referentierun is.
Per paragraaf zal 1 hypothese worden getoetst.

D5.2
te laag

Hypothese 1: de weerstand van het drainagedeelsysteem buisdrainage is

Aanleiding
De aanleiding voor deze hypothese is dat bij controle van de gridwaarden van de bij dit systeem
behorende weerstanden (zie onderstaande figuur) in het aandachtsgebied zulke lage weerstanden
voorkomen omdat het percentage buisgedraineerd in de buurt van 100% is. Dat is niet conform de
veronderstelde werkelijkheid omdat in het veenkoloniaal gebied volgens de opgave van de draineurs
ongeveer de helft is gedraineerd (Massop, pers. meded.). De weerstand van de buisdrainage is in
NHI gesteld op 100 d en zulke lage waarden zorgen ervoor dat grondwaterstanden hoger dan het
drainniveau aanzienlijk worden verlaagd (want dat is ook de bedoeling van de aanleg van
buisdrainage), met geringere dynamiek tot gevolg.
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Figuur
De test
Alle buisdrainage is modelmatig hydrologisch onklaar gemaakt
Resultaten
In onderstaande figuur is de GLG na verwijdering van de buisdrainage vergeleken met de
uitgangssituatie. Er is nauwelijks verschil te zien.
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Figuur Verandering van GLG (links) en GHG door verwijderen van alle buisdrainage
De effecten zijn alleen in de strook langs de Hondsrug en op de Hondsrug meer dan 5 cm. De reden
van het niet verwacht gering effect is dat de GHG in de uitgangssituatie zich veelal onder het
drainniveau en de drains modelmatig dus nauwelijks werken en weinig invloed uitoefenen op de
aftopping van de hoogste grondwaterstanden.
Conclusie
De hypothese wordt (vooralsnog) verworpen. Vooralsnog omdat het mogelijk is dat door andere
ingrepen de GHG wel omhoog gaat en de buisdrainage dan wel actief wordt.
Aanbeveling
De aanbeveling is dat het percentage buisgedraineerd opnieuw moet worden vastgesteld.
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D5.3

Hypothese 2: de elastische bergingscoëfficiënt is te hoog

Aanleiding
De grondwaterstandsdynamiek wordt, naast de lekweerstand en de freatische bergingscoëfficiënt,
bepaald door de elastische bergingscoëfficiënt (de verandering van de waterinhoud per volumeeenheid per eenheid verandering van de stijghoogte). Hoe geringer de bergingsmogelijkheden hoe
meer dynamiek. In NHI staat die op 0.01 en dat is volgens experts te hoog.
Test
De elastische bergingscoëfficiënt is verlaagd naar 0.001.
Resultaten
In het aandachtsgebied neemt de dynamiek toe met zo’n 10 cm.
Conclusie
De hypothese is aangenomen en de lagere elastische bergingscoëfficiënt wordt opgenomen in de
nieuwe referentierun.

D5.4

Hypothese 3: de lekweerstanden zijn te laag

Aanleiding
De lekweerstanden van de lijnvormige open ontwateringsmiddelen (in NHI-termen de primaire,
secundaire en tertiaire waterlopen) bepalen volgens de theorie voor een belangrijk deel de
grondwaterstandsdynamiek. Hoe hoger de weerstand hoe groter de opbolling in de winter en in de
zomer bij wateraanvoer zakt het water verder uit omdat de subinfintratieweerstanden ook hoger zijn.
In het aandachtsgebied zijn de waterlopen voor het merendeel ingedeeld in de klasse primair omdat
de afmetingen fors zijn (zie hoofdstuk 2). Uit onderstaande figuur is af te lezen dat de gridwaarden
van de weerstand van primaire waterlopen laag is: veel grids vallen in de klasse= 100-250 dagen. Op
basis van andere onderzoekingen5,6 is dat als aan de lage kant beoordeeld.

5
6

P.J.T. van Bakel, 1086.proefschrift
J. van der Gaast e.a., Karteerbare kenmerken.
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Lekweerstanden van primaire, secundaire en tertiaire waterlopen
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De test
De test bestaat uit het integraal verhogen van alle lekweerstanden met een factor 3 resp. een factor
10.
Resultaten
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GLG, GHG en dynamiek na verhoging van de lekweerstand met een factor 3
Dynamiek neemt beperkt toe, met name door verandering van de GHG.
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In onderstaande figuur is het resultaat weergegeven van verhogen van alle lekweerstanden met een
factor 10 op de GHG, GLG en dynamiek.

GLG, GHG en dynamiek na verhoging van de lekweerstand met een factor 10
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De dynamiek neemt sterk toe, met name door verandering van de GHG. De zone langs de Hondsrug
wordt nu wel erg nat, zeker in vergelijk met Gd-kaart. Dynamiek lijkt wel op Gd-kaart. In een aantal
gebieden ligt de GHG aan maaiveld. Hier neemt de dynamiek niet meer toe door het vergroten van de
lekweerstanden. Dit is ook een aanwijzing dat een vergroting met een factor 10 te hoog is.
Conclusie
De hypothese wordt aangenomen. Dit is vertaald naar het opnemen van een 3 maal hogere
lekweerstanden in de nieuwe referentierun (run06)

D5.5
Subhypothese: de lage lekweerstanden worden veroorzaakt door te lage c1en c2- waarden
Aanleiding
In NHI wordt de lekweerstand berekend met gebruikmaking van de parameters van de ondergrond en
afmetingen van de waterlopen en weerstand van de bodem van de waterloop. De radiale en
intreeweerstanden zijn door de relatief grote natte omtrek van ca. 5 m in de orde van 50 dagen
(opgeteld). De horizontale weerstand is relatief groot maar nog steeds laag vanwege groot
doorlaatvermogens en lage c-waarden. Volgens expertoordeel zijn de c1- en c2 waarden in NHI aan
de lage kant. Een andere aanleiding is dat in het beeld van de Gd-kartering de hoogteligging van het
maaiveld gepronceerder is dan bij NHI. Bij hogere c-waarden is de afvlakking van het freatisch vlak
geringer en wordt het maaiveld (lees de ontwateringsbases die aan het maaiveld zijn ‘opgehangen’)
meer gevolgd.
De test
De c1-waarden kleiner dan 200 d zijn verhoogd tot 200 d.
Resultaten
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GLG

GHG

Dynamiek
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Figuur

Diff glg met run 06

dif ghg met run 06

diff dynamiek met run 06
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Uit de beelden is af te lezen dat de GHG iets hoger wordt maar de dynamiek vrijwel niet verandert.
Ook de verwachte afvlakking blijft achterwege.

Conclusie
De hypothese wordt verworpen.

D5.6

Hypothese 4: de infiltratiefactor is te hoog

Aanleiding
De uitwisseling tussen grond- en oppervlaktewater kan in 2 richtingen plaats vinden. De
veronderstelling is dat de weerstand die het water de ondervindt bij stroming vanuit het
oppervlaktewater naar het grondwater plaats vindt groter is dan bij de omgekeerde stromingsrichting.
Dit zogenoemde ventieleffect is echter omstreden en metingen in de Veenkolonien7 laten nauwelijks
verschil zien. In NHI is de lekweerstand in een situatie waarin water vanuit de waterlopen de grond
instroomt 3 maal zo groot als bij de omgekeerde stromingsrichting (de NHI-infiltratiefactor is 3.0).
Verlaging van de factor kan er toe leiden dat de uitzakking in de zomer minder is omdat er meer water
infiltreert en dus is het verlagen van de weerstand contraproductief voor het vergroten van de
dynamiek. Hij is toch doorgevoerd om te onderzoeken omdat de berekende wateraanvoer (zie HKVrapport) te gering is maar vooral omdat de metingen dit aangeven.

Test
De infiltratiefactor is op 1.0 gesteld.
Resultaten

7

Werkgroep opschonen wijken
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Diff glg met run 03

dif ghg met run 03

diff dynamiek met run 03

Figuur
De effecten op GHG en GLG in het aandachtsgebied zijn beperkt en dynamiek is iets afgenomen.
Conclusie
De hypothese wordt aangenomen maar omdat de metingen dit aangeven en de testresultaten deze
het aannemen ervan niet in de weg staan. De infiltratiefactor is 1.0 wordt opgenomen in de nieuwe
referentierun (run06)
Aanbeveling
Literatuur voor andere gebieden er op naslaan (o.a. Veenweidegebied: gecalibreerd factor 1.1)

D5.7

Hypothese 5: het verschil tussen zomer- en winterpeil is te hoog

In NHI is in de Veenkoloniën het zomerpeil (gedurende de maanden april t/m september) 50 cm hoger
dan het winterpeil. Door het opzetten met 50 cm wordt vooral de GLG verhoogd met minder dynamiek
tot gevolg. Dus hoe groter het peilverschil hoe minder grondwaterstandsdynamiek. In de praktijk is het
peilbeheer afhankelijk van de actuele hydrologische situatie en bij hoge grondwaterstanden wordt het
peil minder hoog opgezet en tegen het einde van het groeiseizoen wordt bij voldoende vocht in de
wortelzone het peil eerder verlaagd dan 1 oktober. Daar staat tegenover dat in het maximale verschil
in peil in werkelijkheid 70 cm kan bedragen.
De test
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Het zomerpeil wordt gelijk gesteld aan het winterpeil.
Resultaten

Diff glg met run 06

Dif ghg met run 06

diff dynamiek met run 06

Figuur
Door verandering van het zomerpeil naar winterpeil daalt de GLG met 10 tot 25 en soms meer dan 25
cm. De GHG wordt veel minder verlaagd. Het peilbeheer derhalve een aanzienlijke invloed op de
grondwaterstandsdynamiek.
Conclusie
De hypothese wordt niet aangenomen. De conclusie is wel dat het peil grote invloed heeft op de
dynamiek en dat het zaak is een realistisch peilbeheer te specificeren.
Aanbeveling
Het kritisch evalueren van het in NHI ingevoerd peilbeheer, zowel qua niveau als verschil tussen
zomer- en winterpiel als de duur dat het zomerpeil wordt ingesteld.

D5.8

Hypothese 5: De bodemfysische eigenschappen zijn de oorzaak

Aanleiding
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Het veenkoloniaal profiel is PAWN-eenheid 5, met de volgende opbouw van
Staringreeksbouwstenen8:
0-20 cm
20-50 cm
50-70 cm
70-100 cm
100-120 cm

B2
O16
O16
O2
O2

humeus, zwak lemig fijn zand
verweerd, oligotroof veen
geoxideerd oligotroof veen
zwak lemig, fijn zand
gereduceerd, zwak lemig fijn zand

Het eerste wat opvalt is dat ondanks duidelijke bodemkundige verschillen er toch dezelfde bouwsteen
aan is toegekend. Verder moet bedacht worden dat het profiel beneden 120 cm met de laatste
bouwsteen is verlengd.
Door mengwoelen en veenafbraak (zie inleiding), maar ook door gebrekkige onderbouwing van de
Staringreeks, kan hevig worden getwijfeld aan de realiteitswaarde van de bodemfysiche
schematisatie.

Test
De PAWN-eenheid 5 wordt overal vervangen door PAWN-eenheid 21, met de volgende opbouw van
de Staringreeksbouwstenen.
0-25 cm
25-120 cm

B14
O15

humeuze siltige leem
siltige leem

Deze opbouw is weliswaar niet reëel maar moet worden beschouwd als test om de hypothese te
onderzoeken
Resultaten

8

Wosten et al, 1988
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Figuur GHG, GLG en dynamiek
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Diff glg met run 06

dif ghg met run 06

diff dynamiek met run 06

Figuur
De GLG wordt overal minstens 25 cm lager en de GHG gemiddeld 15 cm hoger waardoor de
dynamiek overwegend tussen 25 en 50 cm toeneemt. In vergelijking met de Gd-kartering is de GLG
overwegend te diep en de GHG te ondiep.
Conclusie
De hypothese wordt aangenomen. Dit betekent dus niet dat de PAWN-eenheid moet worden naar
PAWN-eenheid 21 veranderd maar wel dat het van het allergrootste belang is dat de systematiek van
de bodemfysische eigenschappen ophangen aan de PAWN-eenheden, en de daarbij gespecificeerde
lagenopbouw met de bijbehorende Staringreeksbouwsteen, dringend aan verbetering toe is.

D5.9

Vergelijking hypotheseruns aan peilbuizen

Van de meest relevante runs zijn de gesimuleerde tijdstijghoogtelijnen van het grid waar de
geselecteerde peilbuizen liggen, vergeleken met het waargenomen verloop. Deze runs zijn (tussen
haakjes de wijzigingen tov de referentierun01):
run04: el. bergingscoëfficiënt 0.001;
run03: el. bergingscoëfficiënt 0.001, lekweerstanden 3 maal hoger;
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run06: el. bergingscoëfficiënt 0.001, lekweerstanden 3 maal hoger en infiltratiefactor 1.0;
run07: el. bergingscoëfficiënt 0.001, lekweerstanden 3 maal hoger, infiltratiefactor 1.0 en
PAWN-eenheid 21;
run08: el. bergingscoëfficiënt 0.001, lekweerstanden 3 maal hoger, infiltratiefactor 1.0 en c1>=
200 d
Bij elk van de vier peilbuizen vallen de nodige zaken op.

Figuur B18a0122001
•
•
•

Snelle reactie bij run 07;
Waarnemingen onwaarschijnlijk verloop, veel gehakketak;
NHI was redelijk qua dynamiek.

Figuur B18a136001
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•
•

Run07 doet het best wel goed; zakt iets te ver door of iets te hoog maar snelheid reactie is
goed;
Andere een soort moving average.

Figu
ur B12h187001
•
•
•

Run 07 duidelijk te veel dynamiek; piekerige wel goed; op tijd omhoog;
Run08 ook dat piekerige maar niet zo ver door zakt;
Run06 en run03 (allebei hogere drainageweerstand)ook best aardig dynamiek.

Figuur B12h0189001
•
•
•
•

Run03 en run04 te gedempt;
Bij hogere weerstand meer dynamiek;
Buis zelf wat last van droogval?
Run07 ook gewenste dynamiek;
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•

Minder bruikbaar.

In algemene zin kan het volgende worden opgemerkt:
D1. Buizen liggen oha te dicht bij waterlopen waardoor te afgevlakt
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D6. Conclusies, aanbevelingen en discussie
D6.1

Conclusies

De grondwaterstandsdynamiek in NHI is over het algemeen te gering. Er is een groot aantal
hypothesen opgesteld waarom dat zo is. Voor een deelgebied van de Veenkoloniën is een aantal van
deze hypothesen, die relevant werden geacht voor dit type gebieden, getest. Bij elke hypothese is een
test gedefinieerd die vervolgens in NHI is ingevoerd en zijn de resultaten vergeleken met Gdkarteringen en peilbuisgegevens.
De volgende conclusies zijn te trekken:
1. Vergroten van de elastische bergingscoëfficiënt tot 0.001 geeft meer dynamiek en is in
overeenstemming met common practice.
2. Het percentage buisgedraineerd in het testgebied lijkt aan de te hoge kant maar dat is niet de
oorzaak van de te geringe dynamiek.
3. De lekweerstanden zijn van grote invloed op de grondwaterstandsdynamiek. Voor het
testgebied is er aanleiding ze te vergroten maar daaruit is niet de conclusie te trekken dat dit
overal geldt.
4. De infiltratiefactor is op basis van metingen veranderd van 3.0 naar 1.0. Dit leidt tot iets
geringere dynamiek maar is toch als verbetering aangemerkt.
5. Verhogen van de c1-waarden minder dan 200 d tot 200 d heeft weinig invloed en zal niet
worden overgenomen
6. Het ingevoerd peilbeheer heeft veel invloed op de grondwaterstandsdynamiek maar er kan
niet worden geconcludeerd dat dit de oorzaak is van de te geringe dynamiek.
7. De bodemfysische eigenschappen hebben een grote invloed op de
grondwaterstandsdynamiek maar deze kennis kan niet worden omgezet in gedragen
aanpassingen van de bodemfysische eigenschappen
Op basis van de ervaringen met het testen van de hypothesen kan worden vastgesteld dat het NHI in
modeltechnische zin goed werkt. De berekende effecten beantwoorden aan de hydrologica.

D6.2

Aanbevelingen

De volgende punten worden voor het vervolgtraject aanbevolen:
1. Vergroten van elastische bergingscoëfficiënt tot 0.001 moet landsdekkend worden
doorgevoerd.
2. Het percentage buisgedraineerd moet opnieuw worden vastgesteld.
3. De lekweerstanden in het veenkoloniaal gebied moeten worden verhoogd met een factor …
4. De infiltratiefactor in NHI moet worden verlaagd naar… , op basis van gemeten
wateraanvoerhoeveelheden
5. Het peilbeheer in NHI moet opnieuw worden gecheckt???
6. De lagenopbouw en de toekenning van Staringsreeksbouwstenen moet opnieuw worden
uitgevoerd.
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