NAGROM, een landsdekkend instrument voor
grondwaterbeleid en -beheer*

Inleiding
Al meer dan tien jaar gebruikt Rijkswaterstaat het zogeheten PAWN (Policy
Model for Watermanagement in the
Netherlands) modelinstrumentarium voor
beleidsstudies op het gebied van water.
Daarin is de grondwaterhuishouding in de
onverzadigde zone in een apart
instrument (DEMGEN) opgenomen,
maar dit dekt niet de diepe grondwaterstroming af [Pulles, 1985). Als één van de
uitbreidingen wordt in de periode
1988-1993 door het RIZA een nieuw
landelijk modelinstrument voor het diepe,
verzadigde grondwater (NAGROM)
ontwikkeld.
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Tussen NAGROM en DEMGEN wordt
een modelmatige koppeling aangebracht
om in het kader van integraal waterbeheer
het grondwater- en oppervlaktewaterbeheer met elkaar te kunnen relateren
met oog op effecten op bijvoorbeeld
natuur en landbouw.

Samenvatting
Bij het RIZA wordt een landsdekkend instrument NAGROM (NAtionaal
GROndwater Model) voor grondwaterbeheer en -beleid ontwikkeld. NAGROM
vormt een onderdeel van het instrumentarium dat door de Rijkswaterstaat wordt
gebruikt voor landelijke analyses in het kader van integraal waterbeheer. Het
model beschrijft de stroming van grondwater in de verzadigde zone. Doordat de
analytische-elementenmethode wordt gebruikt, kan het model worden
opgebouwd uit (regionale) deelmodellen die eenvoudig aan elkaar kunnen
worden gekoppeld tot een landsdekkend geheel. In dit landsdekkende model
kunnen op elke plaats eenvoudig verfijningen tot elk detail niveau worden
aangebracht, zodat nationale, regionale en zonodig lokale studies 'naadloos' op
elkaar aangesloten kunnen worden.

worden [zie bijvoorbeeld Reitsma, 1990].
NAGROM zal permanent aangepast en
verfijnd worden. De gegevensopslag en
het modelbeheer zal onafhankelijk van
Rijkswaterstaat bij IGG/TNO (Delft)
worden uitgevoerd. Daar staat het voor
derden ter beschikking (in de (R)EGIS
omgeving) als basismodel en als raamwerk waarbinnen naar behoefte verfijnd
kan worden. Doordat NAGROM steeds
wordt aangepast naar aanleiding van
ervaringen van gebruikers zal het een
permanent bijgewerkt model zijn.
De opzet van NAGROM
NAGROM bestaat uit een verzameling
van deelmodellen op verschillende schaal
niveau's, die op verschillende manieren

In dit artikel wordt de achtergrond van
NAGROM, een NAtionaal GROndwater
Model, belicht. In een voorbeeld wordt
aangegeven hoe NAGROM wordt opgebouwd met behulp van modellen op
verschillende schaal. Tot slot worden
enkele ontwikkelingen in de nabije
toekomst van NAGROM beschreven. In
een volgend artikel zal meer inhoudelijk
op de techniek van modellering en de
koppeling met andere instrumenten
worden ingegaan.

gecombineerd kunnen worden. Omdat
voor NAGROM schaalniveau's gedefinieerd zijn [De Lange, 1991], worden
resultaten op bijvoorbeeld regionale schaal
niet meer plaats-afhankelijk. Als effecten
zijn berekend op een bepaalde schaal zijn
ze in het noorden van Nederland vergelijkbaar met die in het zuiden. Op elk
schaalniveau kan op termijn een landsdekkend geheel ontstaan. Door Rijkswaterstaat wordt NAGROM landsdekkend op regionale schaal voltooid.
Hoe werkt dat nu met die modellen op
verschillende schaalniveau's? In afb. 1zijn
de hoofdmodellen van Nederland aangegeven (op supra-regionaal schaalniveau). Elk hoofdmodel wordt bedekt

N oordze e

Het doel van NAGROM
NAGROM wordt door Rijkswaterstaat
gebruikt als onderdeel van PAWN voor de
beoordeling van landelijke beleidsscenario's die verband houden met
grondwater. Zo zijn in de Nota 'Water
voor Nu en Later' [Min. V&W, 1989]
resultaten opgenomen van NAGROMberekeningen voor noord-oost Nederland
(model 'Groot-Drenthe').
Daarnaast zal NAGROM kunnen dienen
voor het berekenen van gevolgen van
waterstaatswerken, omdat in het model
eenvoudig verder gedetailleerd kan
* Dit artikel is de eerste in een reeks over de
achtergronden en het gebruik van NAGROM als
deelinstrument van Rijkswaterstaat.

Afb. 1- Supra-regio's
in Nederland.

Groot-Drenthe
Groot-Veluwe
Groot-Betuwe
Groot Brabant
GrootTwente

6. Limburg
7. Holland noord
8. Hollandzuid
9. Zeeland
10.Wadden
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Afb. 2 - Regio's in supra-regionaal model Groot-Brabanl.

met 5 tot 10 deelmodellen op regionale
schaal. In afb. 2 zijn de regionale deelmodellen van de supra-regio GrootBrabant gepresenteerd. Op zijn beurt kan
elk regionaal model weer bedekt worden
met sub-regionale modellen (zie later).
Verfijningen kunnen herhaald worden tot
de gewenste schaal bereikt is. Op deze
manier kan ingezoomd worden op een
bepaald gebied. Het combineren van deelmodellen en hoofdmodellen is eenvoudig
uit te voeren omdat van de analytischeelementenmethode gebruik wordt
gemaakt.
De keuze van de analytischeelementenmethode
De flexibiliteit tijdens het modelleren is
een belangrijke reden geweest voor de
keuze van de analytische-elemententechniek. Bij deze techniek is het koppelen
van modellen, het verfijnen of het
uitbreiden ervan of het aanbrengen van
nieuwe deelschematisaties binnen
bestaande een vanzelfsprekende zaak.
Daardoor kan de opbouw van een
complex landsdekkend model in fasen
gebeuren, terwijl vooraf de garantie
bestaat dat alle deelmodellen gekoppeld
kunnen worden. Voor de permanente
beschikbaarheid is belangrijk dat het
model later eenvoudig kan worden
aangepast.
Het gebruik van analytische elementen
sluit goed aan bij herkenbare geohydrologische eenheden. Elke geohydrologische
eenheid (stuwwal, polder, rivier,
scheidende laag, inhomogeniteit, onttrekking, enzovoort) wordt vertaald in een
apart element. Daardoor ontstaat een
grote herkenbaarheid van de elementen.

Afb. 3 - Analytische
elementen: A: puntbron;
B: lijnbron;
C: oppervlaktebron;
D; inhomogeniteit

Met de analytische-elementenmethode
kunnen complexe meerlagen modellen
gebouwd worden.
De analytische-elementenmethode
NAGROM is gebaseerd op de meerlagen
analytische-elementenmethode
(MLAEM) zoals die is ontwikkeld door
prof. Strack, Universiteit van Minnesota,
U.S.A [Strack, 1989]. Analytische
elementen zijn alle mogelijke wiskundige
functies die een oplossing zijn van de
differentiaal vergelijking die tweedimensionale grondwaterstroming
beschrijft. Combinatie van elementen is
gebaseerd op het bekende superpositie
beginsel.
De belangrijkste analytische elementen
zijn weergegeven in afb. 3. Algemeen
bekend is de logarithmische functie die de
stijghoogte verlaging rond een puntonttrekking beschrijft (afb. 3A). Belangrijke andere elementen zijn de lijnbron
(rivier, kanaal, afb. 3B), de oppervlaktebron (infiltratiegebied, polder, lektussen-lagen, afb. 3C) en de lijndipool of
inhomogeniteit (sprong in de basis, dikte
of doorlatendheid, afb. 3D). Alle punt- en
lijn-elementen worden in watervoerende

pakketten aangebracht. Alleen de
oppervlakte-elementen liggen bovenin of
onderin een pakket en fungeren bijvoorbeeld als scheidende laag. Elementen
kunnen overal in de oneindig uitgestrekte
watervoerende pakketten worden aangebracht.
Een model is een bewust gekozen
combinatie van elementen, die zijn gelegd
in een of meerdere watervoerende
pakketten. Het koppelen van modellen is
dus niet meer dan het combineren van
groepen van elementen. Het combineren
van elementen is aan regels gebonden
[De Lange 1991].
Een model van analytische elementen
berekent continue functies van stijghoogtes en stromingen in de watervoerende pakketten. Isohypsen worden
berekend binnen een willekeurig te kiezen
gebied door interpolatie tussen een in
aantal te kiezen gridpunten.
De horizontale richting van de stroming
wordt berekend met de wet van Darcy uit
de analytische functies voor de afgeleide
van de stijghoogte en is daarom in elk
punt exact. De verticale stroomsnelheid
wordt berekend met behulp van de
continuïteit tussen boven- en onderrand in

452

elk watervoerend pakket. Op deze wijze
worden stroombanen berekend die in de
meeste gevallen gelijkwaardig zijn aan
drie-dimensionaal bepaalde stroombanen.
Diverse processen die direct gerelateerd
zijn aan verblijftijden en stroombanen
zoals afbraak en retardatie kunnen hierbij
worden meegenomen.
Het programma van Strack presenteert
stijghoogtes en stroombanen (eventueel
tegelijkertijd) grafisch op beeldscherm.
Zelfs de grote NAGROM-modellen
draaien met zeer acceptabele responstijden op krachtige personal computers,
waardoor werkelijk interactief met
NAGROM gewerkt kan worden.
De modelleeraanpak
Hoe een NAGROM-hoofdmodel wordt
opgebouwd, wordt uitgelegd met behulp
van de supra-regio 'Groot-Brabant'. Het
model Groot-Brabant bedekt de provincie
Noord-Brabant en is uitgebreid tot aan de
waterscheiding in België en tot aan de
Maas in Limburg (zie afb. 2).
De modellering gebeurt van grof naar fijn
en van groot naar klein. Een supra-regio
(afb. 2) is het grootste gebied dat in één
keer en daarom grof gemodelleerd wordt.
Daarna worden de deelgebieden (regio's)
binnen de supra-regio gemodelleerd.
Koppeling van alle deelgebieden geeft een
supra-regionaal model dat op regionale
schaal gemodelleerd is. Voor landelijke
beleidsanalyses kunnen dit type modellen
nog verder gekoppeld worden, zodat
Nederland in een keer of in enkele keren
doorgerekend kan worden. Dit is voor
Rijkswaterstaat het einddoel. Door
verdere koppeling met het beleidsanalytisch instrumentarium (PAWN)
kunnen relaties worden gelegd van
grondwater met oppervlaktewater en van
grondwaterbelangen (bijvoorbeeld drinkwatervoorziening) met andere belangen
(bijvoorbeeld natuur en landbouw).
Een supra-regio komt tot stand in
minstens drie stappen:
1. modellering van de omgeving van de
supra-regio;
2. globale modellering van de supraregio;
3. verfijnde modellering van de regio's
binnen de supra-regio.
Daarna wordt het model voltooid door
koppeling van de regionale deelmodellen
en vindt uiteindelijke kalibratie en
verificatie plaats. Voor problemen op
lagere schaalniveau's worden de deelmodellen in volgende stappen verder
verfijnd [zie Vernes, 1990 en Reitsma,
1990].

Afb. 4 - Groot-Brabant: randzone model.

Stap 1: modelleringvan deomgeving van
het modelgebied
De analytische-elemententechniek werkt
met oneindig uitgestrekte watervoerende
pakketten. Een model van analytisch
elementen bezit dus niet een rand waarbuiten niets meer is en waarop randvoorwaarden moeten worden gedefinieerd.
Daarom moet allereerst het te modelleren
gebied 'afgezonderd' worden in de oneindigheid. In een randzone (afb. 4)
worden daartoe de essentiële grondwatereigenschappen van het omliggende gebied
gemodelleerd. Koppeling van supraregionale modellen komt dan ook vaak
neer op het vervangen van de randzoneAfb. 5- Groot-Brabant: 03 berekend.

elementen door een compleet model.
Buiten de randzone wordt het stijghoogte- en stromingspatroon niet meer
beschouwd. Binnenin de randzone
ontstaat een egaal stromingspatroon
zonder echte betekenis.
Van het supra-regionale model GrootBrabant zijn de hoofdwaterscheidingen in
de randzone opgenomen: de Maas, de
kust, de infiltratierug in West-België en in
het Kempisch Plateau (afb. 4). Bij het
modelleren worden waar nodig aan de
buitenzijde van de hoofdwaterscheidingen
enkele elementen gelegd, die de invloed
van dat achterland op de waterscheiding
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Groot-Rrabant: 03gemeten.

conceptueel gezien juist weergeven.
In Groot-Brabant zijn dat onder andere
enkele beken aan zuidrand van de infiltratierug in België. Daarbij is gelet op de
grondwaterstroming in de diepere watervoerende pakketten.
Stap 2: globale modellering
Met een globaal, supra-regionaal model
(figuur 2) worden de grootschalige hydrologische eigenschappen geanalyseerd. In
de supra-regio worden zeer grote
elementen aangebracht, waarmee het
globale patroon in de grondwaterstand
wordt gesimuleerd. Dit patroon wordt
vergeleken met het gemeten isohypse-

beeld. De hoofdvormen in de isohypsen
worden door belangrijke, grootschalige
geohydrologische eigenschappen gegenereerd. De analyse van dergelijke
eigenschappen gebeurt dan door het
invoegen, verwijderen en aanpassen van
analytische elementen die de aanwezig
veronderstelde hydrologische eigenschappen simuleren.
Grootschalige hydrologische eigenschappen in het model Groot-Brabant
komen onder andere tot uiting bij de
aansluitingen van de watervoerende
pakketten in de Centrale Slenk naar die in
de Peel en het Kempisch Plateau en in

Afb. 7-Regionaal model West-Brabant ingepast insupra-regionaalmesh.
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diepe pakketten onder de Limburgse
Maas. Figuur 5 presenteert de berekende
stijghoogte in het diepste watervoerende
pakket in de Centrale Slenk en WestBrabant (Oosterhout, Waubach, Breda
zanden). Ter vergeljking is in afb. 6 de
gemeten, door derden geïnterpreteerde
situatie gegeven. Hoewel de verschillen in
de waarden van stijghoogtes groot zijn,
vinden we de hoofdvormen van de
isohypsen duidelijk terug:
- het effect van de overgang van een
hoog naar een laag doorlaatvermogen
over de Peelrandbreuk is duidelijk te zien.
De 'breking' van de isohypsen over de
grens naar het Kempisch Plateau
(Feldbiss) wordt alleen al veroorzaakt
door het verschil in het doorlaatvermogen
van het pakket in de Central Slenk en de
aansluitende pakketten onder het
Kempisch Plateau (boven de Rupelklei).
Als er al een versmering is langs de
Feldbiss, is de invloed ervan op de
huidige grondwaterstroming beperkt.
- De invloed van de, in het bovenste
pakket duidelijk drainerende Maas is niet
meer terug te vinden in het uiterste vlakke
stijghoogtepatroon door de scheidende
werking (250.000 dagen) van de dikke
Brunssum kleien.
Stap 3: regionale modellering
Met het vervangen van enkele grote,
supra-regionale elementen door meerdere
kleine ontstaat een regionaal model dat
omgeven is door een globaal supraregionaal model (afb. 7). Elke regio in een
supra-regionale model wordt zo apart
gemodelleerd. Door koppeling van de
regionale modellen binnen een supraregio ontstaat een hoofdmodel van
NAGROM als beleidsinstrument.
Tijdens de kalibratie wordt in het
modelgebied een gemeten, door derden
geïnterpreteerde toestand zo goed
mogelijk benaderd. Daarna wordt in de
verificatie een relevant andere situatie
doorgerekend. Meestal worden hiervoor
de effecten van de grote grondwateronttrekkingen gebruikt. Na overleg met
regionaal deskundigen, waaronder de
provinciale geohydrologen, wordt het
model zonodig bijgesteld. Daarna kan het
worden ingezet als deelinstrument voor
grondwaterbeleidsstudies.
In de regionale modellering proberen we
het 'werkelijke' gedrag van het grondwater
in het model op te nemen voor zover dat
tot uiting komt in stijghoogtes en fluxen.
Het freatische systeem is in de toplaagelementen opgenomen. Door de oppervlakte-elementen wordt de interactie
tussen neerslag, oppervlakte-afvoer en
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grondwateraanvoer gesimuleerd [De
Lange, 1991]. Deze interactie is vertaald in
een formule die grote overeenkomst heeft
met bijvoorbeeld de formulering voor
drainageweerstand van Ernst [1971].
In de verdeling van de oppervlakteelementen in de regio West-Brabant zijn
de grotere infiltratiegebieden en beekdalen duidelijk te herkennen (afb. 7).
Bij het ontwerp van een dergelijk
elementennetwerk is de verdeling van de
verticale stroomsnelheid door afdekkende
en scheidende lagen een belangrijke
factor. Daarnaast wordt de verdeling van
de oppervlakte-elementen zodanig
genomen dat de interactie tussen grondwater en oppervlaktewater binnen de
elementen zoveel mogelijk gelijk is, zoals
dat behoort bij een constante drainageweerstand. De verdeling van het doorlaatvermogen in de regio wordt zonodig
verfijnd ten opzichte van die in het supraregionale model door het inbrengen van
nieuwe elementen. Ook worden de andere
typen analytische elementen waar nodig
verfijnd (toegevoegd).

Afb. 8- West-Brabant: 03 berekend.
Afl>. 9- West-Brabant: verschilin03door onttrekkingen.

Voor de regio West-Brabant zijn de
berekende stijghoogten in het diepste
pakket weergegeven in afb. 8 (vergelijk
met afb. 5 en 6). De scherpe waterscheiding ten zuiden van West-Brabant in
België wordt veroorzaakt door de afnemende dikte van het watervoerende
pakket ter plaatse van de dagzoom. De
berekende gevolgen van onttrekkingen in
het onderste deel van de tientallen meters
dikke deklaag (het bovenste watervoerend
pakket) zijn weergegeven in afb. 9. De
berekende effecten komen in essentie
overeen met eerder berekende resultaten
[Muhlschlegel, 1986],
Volgende stappen: verfijningen
Verfijningen kunnen om diverse redenen
worden uitgevoerd. Als voorbeeld nemen
we hier een vergelijking van regionale met
sub-regionale modellering. Om de regionale schematisatie van de bovenrand met
behulp van drainageformules beter te
kunnen onderbouwen, worden in enkele
sub-regio's simulaties uitgevoerd waarin
het freatisch watervoerend pakket
expliciet is gemodelleerd.
In afb. 10 is de verfijnde verdeling van de
oppervlakte-elementen in een sub-regio
tussen de Aa en de Feldbiss aangegeven.
In het bovenste watervoerende pakket is
nu freatische stroming gesimuleerd. In de
diepere pakketten is ook de verdeling van
het doorlaatvermogen verder verfijnd. Het
grillige patroon van de freatische grondwaterstand komt goed tot uiting (afb. 11).

De verdere ontwikkeling van NAGROM
(1991-1993)
In 1993 zal Nederland door NAGROM
deelmodellen op regionale schaal
bestreken moeten zijn. Daarvoor moeten
nog enkele belangrijke stappen worden
genomen.
Het grote aantal deelmodellen vergt een
goed georganiseerde opslag. Daarom zal
NAGROM in het geografisch informatie

systeem (R)EGIS van IGG-TNO worden
opgenomen. De interactie aan de invoerzijde van NAGROM zal in 1991 ontwikkeld worden.
In NAGROM moeten dichtheidsverschillen kunnen worden opgenomen, zoals
die door de aanwezigheid van zoet en zout
grondwater worden veroorzaakt. Daarbij
zullen zowel scherpe als diffuse
overgangen in dichtheid worden meegenomen. De eerste resultaten van proef-

455

H , 0 (24) 1991, nr. 16

Doordat NAGROM gemeenschappelijk
door velen kan worden gebruikt, zal de
waarde van het model niet beperkt blijven
tot de doelstellingen van Rijkswaterstaat.
Bovendien kan het model steeds
eenvoudig aangepast worden aan de
nieuwste geohydrologische inzichten.
Het gebruik van de analytisch-elementenmethode vergroot de flexibiliteit tijdens en
na het modelleren aanmerkelijk. Door de
permanente flexibiliteit zal NAGROM een
permanent bijgewerkt model zijn, waaraan
iedereen een bijdrage kan leveren.
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Afb. 10 - Sub-regionaal model Zuid-oost West-Rrabant in regionaal model (vergelijk aß. 7).
Aß. 11 - Zuid-Oost West-Brabant: oO berekend.
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berekeningen met een scherp grensvlak
zijn veelbelovend.
Aan de hand van de resultaten van
analyses met niet-stationaire stroming
onder diverse geohydrologische omstandigheden zal worden besloten in hoeverre
NAGROM niet-stationariteit moet gaan
bevatten. Daarbij speelt mee dat bij
Rijkswaterstaat een niet-stationair model
(DEMGEN) voor de onverzadigde

stroming [Rand Corporation, 1982]
bestaat. De koppeling van beide modelinstrumenten zal worden afgerond.
Conclusies
Met NAGROM heeft Rijkswaterstaat een
landsdekkend instrument ontwikkeld voor
de analyse van grondwaterbeleid en beheer. Met NAGROM kan flexibel
worden ingespeeld op vragen van zowel
nationale, regionale als lokale aard.
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