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Kalibratiegrondwatermodel
Zuid-Hollandwest:vanruwe
schattingtothruikharewaarde
vooroptrekkenzoutwater

ratiezou worden opgeheven. De infiltratieplas
heeft een relatiefhoogwaterpeil (negen meter
boven NAP).Omdat deplas in het verleden als
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DuinwaterbedrijfZuid-Holland (DZH) produceert drinkwater door infiltratie van oppervlaktewater
indeduingebieden Berkheide enMcijeiidel cnSolleveld.Water uit deAndclseMaas bij Brake!(NB)
wordt via eenpijpleiding naar deduingebiedengepompt en daar in infiltratiepiassen ingelaten. Na
bodempassage wordt hetwater met behulpvan drains enwinputten weeropgepompt. Doordeze activiteiten heeft DZH een belangrijke invloed op herjimctiouereii van hetgrondwatersysreem in het
duingebied. Lokaal wordtdegrondwaterstand en hetgroiidwaterregime (hetjaarlijks verloop van de
grondwaterstand] sterk beïnvloed, vooral in denabijheid van injiltratieplassen endrains. Voorde
natuurwaarden in het duingebied isdeze beïnvloeding niet altijdgunstig. In deafgelopen jaren zijn
daarom plannen opgesteld om denatuurwaarden teherstellen.Winningen en infiltratieplasseu
worden verwijderd, waardoor hetgrondwatersysteem lokaal soms ingrijpend verandert en wordt
teruggebracht naar eenmin ofmeer natuurlijke situatie. Om deeffectenvan zo'n maatregel te kunnenvaststellen, wordtgebruikgemaaktvan eenregionaalgrondwatermodel dat afhankelijk van de
onderzoeksvragen plaatselijk wordt verfijnd.
Eén van detoekomstig te herstellen
gebieden iseen deel van het duingebied rond
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deWassenaarseSlag(ziefoto). In dit gebied
bevindt zicheen infütratieplas diebij regene-

HetgebiedwaarvoorhetgrondwatermodelZuid-Hollandwestgeldt.
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Deinfiltratieplas(foto:FlyingCo.ra.aa.,Eindhoven).
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winkanaal isaangelegd, zijn bovendien de
slecht doorlatende klei-en veenlagen in de
bodem doorgraven. Hierdoor stroomt water
vanuit deplas naar het diepegrondwater en is
in deloopder tijd het diepe,zoute grondwater
weggedrukt. In eerdere studies zijn de effecten
van het opheffen vande plas opde freatische
grondwaterstanden in detail onderzocht1'. De
mogelijke veranderingen in het diepe grondwater zijn echter nooit bestudeerd. Omdat de
inzetbaarheid van diepe winmiddelen in de
nabijheid afhankelijk isvande diepteligging
van het zoet-brak grensvlak, moet met behulp
van een modelstudie worden vastgesteld wat
dezeeffecten zijn.
Het regionalegrondwatermodel dat DZH
ingrondwaterstudies gebruikt, strekt zich uit
van Katwijk tot zuidelijk Den Haag in noordzuid richting en vanZoetermeer tot circa vier
kilometer uit dekust in oost-west richting (zie
afbeelding 1).Het model is geïmplementeerd
in TRIWACO2''3'.In 1992ishet model stationair
gekalibreerd opgemeten grondwaterstanden
en in mindere mate opgemeten fluxen (onttrckkingshoevcelhedenen infiltratiehoeveelheden).Sinds ^ 9 2 ishet model een aantal
malen geactualiseerd en verfijnd. Uit ervaring
bleek dat op veel plaatsen de nauwkeurigheid
van demodelvoorspellingen tewensen overliet.De betrouwbaarheid van de berekeningsresultaten isechter nooit systematisch in
getallen uitgedrukt. Dewens bestond daarom
om het model opnieuw tekalibreten enzode
nauwkeurigheid van de modelvoorspellingen
tevergroten en tevens de betrouwbaarheid
ervan te kwantificeren.

Zoetermeer

Om een indruk tegeven van de betrouwbaarheidsmarges van demodelberekeningen is
in afbeelding 2 het (geschatte)95 procentH 2 O # (S-2004 29
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betrouwbaarheidsinterval van de opwaartse
snelheid van het zoet-brak grensvlak afgebeeld. Derode kruisjes in de rechterbovenhoek
geven de locatievan dediepe winputten waar
verbrakking zou kunnen optreden. Hier zou in
iedergeval moeten worden aangetoond ofwel
ofgeen verplaatsing van het grensvlak
optreedt. Volgens afbeelding 2zou met het
huidige model een stijgsnelheid met een
betrouwbaatheidsmarge van ongeveer twee
millimeter per dag berekend kunnen worden
(95procent betrouwbaarheidsmarge isongeveer tweemaalde standaarddeviatie).
Uit oriënterende berekeningen was al naar
vorengekomen dat het teverwachten effect op
destijgsnelheid van het grensvlak in de orde
vangrootte ligtvan één millimeter per dag.
Het betrouwbaarheidsinterval van de berekendestijgsnelheid moetdus iniedergeval kleiner
zijn om een effect te kunnen aantonen. Met
het bestaande modelzou zo'n effect dus niet
met voldoende zekerheid kunnen worden aangetoond.

ten (afwezigheid vansystematische afwijkingen) en de realiteit van deparameters (qua verdeling-geologie,enqua waarden - hydrogeologische gebiedskennis).
Na iederegevoeligheidsrun volgde een
selectievan parameters diezijn geoptimaliseerd. Insommigegevallen werden voor parameters onrealistische waarden berekend. Dit
bleek bijvoorbeeld het geval voorde weerstand
van veenlagendieopeen diepte van één meter
beneden NAPin het duingebied voorkomen. In
degebruikte modelschematisatie wordt de
weerstand van deze lagengeschat op 1.000 tot
10.000dagen, terwijl inde parameteroptimalisatie soms waarden van 50.000dagen en meer
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(vóór modelkalibratie).
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Standaarddeviatievandeberekendestroming overhetgrensvlak tussenzoeten brakgrondwater
(na modelkalibratie).
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Het kalibratietesultaat wordt afgemeten
aandedoelfunctie waarin demetingen van
stijghoogtes/grondwaterstanden en fluxmetingen worden vergeleken mer de modelberekeningen. Omdat de fluxmetingen (kubiekemeters onttrokken engeïnfiltreerd water)
en de stijghoogtemetingen van een verschillende dimensiezijn, moetenze onderling
worden geschaald.Dezeschalingvindt plaats
doordeinvloed van beidetype metingen opde
gevoeligheid van dedoelfunctie gelijk te
maken.Naast dedoelfunctie wotdt het model
getoetst opbijvoorbeeld verdeling van de fou-

Met debetrouwbaarheid vande parameterschatting kan tenslotte een inschatting

Standaarddeviatievan deberekendestromingoverhetgrensvlaktussenzoetenbrakgrondwatei

Modelkalibratie
Om de betrouwbaarheid te vetbctcren
wordt het modelgekalibreerd. De kalibratie
van het model iseen cyclisch proces, waarin
verschillende stappen onderscheiden worden:
Met eengevoeligheidsanalyse wotden de
meest gevoelige parameters bepaald.
Vervolgens worden met behulp van een
mathematische optimalisatieroutine deze
patameters simultaan aangepast, zodat
een bepaalde doelfunctie geminimaliseerd
wordt.
- Aande hand van degeoptimaliseerd parameterwaarden en statistische informatie
vandeoptimalisatieroutine wordt het
model aangepast. Parameters worden
gescheiden ofsamengenomen (bijvoorbeeld scheidende lagen) ofaangepast aan
de hand van meetgegevens.
Destatistische informatie overde parameters wordt vertaald naar de modelresultaten, zodat kan worden getoetst ofde
onderzoeksvragen met het gekalibreerde
model kunnen worden beanrwoord.

werden berekend. Inhet oorspronkelijke
model waren deze lagen opeen diepte van één
meter beneden NAPgedefinieerd. Uir boorgegevens blijkt echter darop veelplaatsen het
veen hoget ligt, bijvoorbeeld één meter boven
NAP,vaakook in een badkuipvorm (aande
tand hoger van in het midden).Bijeen grondwaterstand van tweemeter bovenNAPisdit
een aanzienlijk verschil.Dehoogteligging van
deveenlagen isniet als parameter in de optimalisatie meegenomen. Hierdoor werden de te
laagberekend grondwaterstanden gecorrigeerd door deweerstand van de veenlagen
sterk te vergroten.
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wordengemaaktvandebetrouwbaarheidvan
demodelvoorspelling.
Inafbeelding 3 isderuimtelijke verdeling
vandestandaarddeviatievandefluxoverhet
zoet-brakgrensvlaknadekalibratieafgebeeld.
Alswedezeresultatenvergelijken metdiein
afbeelding 2isduidelijk teziendatdestandaarddeviatievandefluxberekeningdankzij
dekalibratiesterkisverkleind(bijdewinputtenvanéénmillimeter perdagnaarongeveer
0.1 millimeter perdag).
Discussie
Metbehulpvanmeetgegevensvanstijghoogtesenonttrekkingshoeveelheden zijn met
eengrondwatermodelgevoeligheids-en
betrouwbaarheidsberekeningenuitgevoerd.
Bijdezeberekeningwordendefouten dienog
inhetmodelzitten,echternietmeegewogen.
Hierdoorzaldewerkelijkemodelbetrouwbaarheidkleinerzijndanberekend.Daarstaat
tegenoverdatinhetmodelookinformatieover
parametersisopgenomenopbasisvanervaringeninzicht,zoalsbijvoorbeeld debandbreedtevandoorlatendheden.Hierdoorzalde
berrouwbaarheidvandeberekeningenjuist
groterzijndanopbasisvandemeetgegevens
wordtberekend.Gebiedskenniseneenbegrip
vandehydrologischeprocessenblijven dus
noodzakelijk omdeberekende betrouwbaarheidsintervallen goedtekunnen interpreteren.
Detoegevoegdewaardevandebetrouwbaarheidsberekeninggeldtmetnamevoorde
modelresultaten,waarvoorhydrologenenecologenopbasisvanervaringdoorgaansminder
'gevoel'hebben.Debetrouwbaarheid vande
berekendestijghoogtes engrondwaterstanden
kunnen vaakwelwordeningeschat.Voor
anderemodelresultaten,zoalsbijvoorbeeldde

flux over(diepgelegen)scheidendelagen,isdit
lastiger.Ditisechterwelvanbelangvoorde
vraagdieopkortetermijnmethetmodel
wordtonderzocht,namelijk deinvloedopde
bewegingvanhetzoet-brakgrensvlakinde
omgevingvaneenaantaldiepewinputten.
Dezeinvloed kanwotdenberekenddoorde
srromingoverhetgrensvlakteberekenen.Als
weaannemendathetgrensvlakzichnuineen
evenwichtstoestand bevindt,geeft dezestromingaanhoehetgrensvlakzichnadeingreep
zalverplaatsen(snelheidenrichting).Desnelheidvanverplaatsingzalgeleidelijk afnemen
totdathetgrensvlakeennieuweevenwichtpositieheeft bereikt.Deteverwachten invloed
ophetgrensvlakwerdeerdergeschatopongeveeréénmillimeter perdag.Bijeen95procentbetrouwbaarheidsinterval vantweemillimeter
perdagvóórmodelkalibratiezoueeneffect dus
nietkunnenwordenvastgesteld.Dankzijde
modelkalibratieisde betrouwbaarheidsmarge
teruggebrachttotcirca0.2millimeter perdag,
zodateenbeïnvloedingbeterkanwordenaangetoond.

Doortoepassingvanautomatische parameteroptimalisatie isdekalibtatiezeereffectiefverlopen.Deoptimalisatiesoftware vindt
bijiederemodelschematisatie debestpassende
parameterwaarden,zodatalleaandachtkan
wordengevestigd opverbererenvanhet
modclconcept.Deinformatie overhetoptimalisatieprocesdiedoordesoftware wordtgegenereerd,geeftdaarbij aanwijzingen inwelke
richtingverbeteringen moerenworden
gezocht.*
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Conclusie
Doorkalibratievanhetmodelisde
betrouwbaarheid vandemodelvoorspelling
verbeterd.Vóótdemodelkalibtatiewasniet
duidelijk welkewaardeaanmodelvoorspelhngenkondenwordengehecht,watvooralvoor
deminderinzichtelijke parametetszoalsstromingoverscheidendelagenvanbelangis.De
gevoeligheidsanalysemetbetrouwbaarheidsberekeningmaaktinzichtelijk binnenwelke
margesdemodelvoorspellingen moeten
wordenbeoordeeld.Bijdekalibratiezijndeze
margesvervolgensgereduceerd.Ditbetekent
datdevraagvanmogelijkeverziltingbijwinputtenmetgroterebettouwbaarheid kan
worden beantwoord.
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