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VOORWOORD
De We CHO-studiebijeenkomst, met als thema "Schaalproblemen in de hydrologie" is
gehouden op 15 december 1992 in het Internationaal Agrarisch Centrum te Wageningen.
Het onderwerp schaalproblemen speelt op vele terreinen van het hydrologisch onderzoek
en heeft onder meer te maken met processen, simulatietechnieken, modellen en meetnetten.
De doelstelling van de bijeenkomst was het bij elkaar brengen van onderzoekers die te
maken met schaalproblemen in de hydrologie zodat ze van elkaars inzichten kennis konden
nemen.
In deze publikatie zijn de zes inleidingen gehouden op 15 december 1992 opgenomen.
Bovendien was aan de deelnemers gevraagd om in het kort aan te geven wat hun
ervaringen, problemen en ideeën zijn ten aanzien van het behandelde onderwerp. Deze
bijdragen zijn gebundeld onder de kop "Ingezonden schriftelijke bijdragen van de
deelnemers". Achterin de publikatie is een lijst met namen en adressen van de deelnemers
opgenomen, alsmede het programma van de studiebijeenkomst.
Hoewel het aantal deelnemers aan de CHO-studiebijeenkomsten gelimiteerd is, zullen
hopelijk ook vele andere geïnteresseerden, middels deze publikatie kennis nemen van de
resultaten van de bijeenkomst.
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SCHAALPROBLEMEN IN DE HYDROLOGIE (IOe CHO-studiebijeenkomst 15 december 1992)
Rapporten en Nota's No. 31 van de CHO-TNO

PROBLEEMAANPAKISCHEMATISATIE

A. Leijnse

1

INLEIDING

De opzet en uitvoering van een hydrologisch modelonderzoek verloopt veelal volgens een
vast stramien. Vanuit de vraagstelling worden de doelstellingen van het onderzoek
geformuleerd. Gebaseerd op deze doelstellingen wordt het te onderzoeken probleem
geschematiseerd. Deze schematisatie betreft zowel de keuze en de beschrijving van de
relevante processen alswel de gewenste ruimtelijke en temporele resolutie. Op basis van
de gekozen schematisatie wordt het betreffende model gecalibreerd, waarbij de waarde
van een aantal procesparameters moet worden geschat op grond van veldwaarnemingen.
Na een eventuele bijstelling van het gekozen conceptuele model worden voorspellingen
gedaan ten aanzien van de effecten van mogelijk veranderde randvoorwaarden enlof
belastingen. De uitkomsten van deze voorspellingen moeten worden geïnterpreteerd
tegen de achtergrond van de gekozen schematisatie. Dit stramien is schematisch
weergegeven in tig. 1.

VRAAGSTELLING

doelstelling

MODELCONCEPT

procesbeschrijving
ruimtelijke discretisatie
temporele discretisatie

PARAMETER IDENTIFICATIE

waarnemingen

RESULTATEN

interpretatie

Figuur 1

Algemene schematische aanpak van modelonderzoek
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A. Leijnse

In vrijwel alle stappen van een hydrologisch modelonderzoek wordt de onderzoeker

geconfronteerd met een schaalprobleem. De vertaling van de doelstelling van het
onderzoek naar het te gebruiken modelconcept resulteert in de keuze van de te
beschrijven processen en de te hanteren discretisatie. Procesbeschrijvingen en de
parameters die daarmee samenhangen zijn in het algemeen schaal afhankelijk. Een
typisch voorbeeld daarvan is de dispersiviteit waarmee het transport van opgeloste stoffen
door middel van hydrodynamische dispersie wordt beschreven. Bij een vergelijking van
gemeten en berekende waarden gedurende de calibratie fase van een onderzoek dient
rekening te worden gehouden met het feit dat de schaal, waarvoor beide waarden
representatief zijn, verschillend kan zijn. In dat geval is een vergelijking van deze
waarden niet triviaal.
In deze bijdrage zal nader worden ingegaan op de verschillende schaalniveaus die kunnen

worden onderscheiden bij een hydrologisch modelonderzoek. Daarna zal worden
aangegeven welke schaalniveaus in de verschillende fasen van een onderzoek van belang
zijn. Tenslotte zal aan de hand van een voorbeeld worden aangetoond dat de vertaling
van één schaalniveau naar een ander schaalniveau niet altijd simpel is, m.a.w. dat
relaties die op één schaalniveau geldig zijn niet noodzakelijkerwijs ook op een ander
schaalniveau geldig zijn.

2

DEFINITIE VAN SCHAALNIVEAUS

Bij een hydrologisch modelonderzoek zijn verschillende schaalniveaus te onderscheiden.
Een door velen geaccepteerde indeling in schaalniveaus bestaat uit de indeling in
mondiaal, fluviaal, regionaal en lokaal, waarbij het schaalniveau is gerelateerd aan de
fysische afmetingen. Voor elk van deze schalen kan weer een onderscheid worden
gemaakt tussen supra- en sub-schalen. Elk van de stappen in de schematische aanpak van
een hydrologisch modelonderzoek kan zich afspelen op elk van deze genoemde
schaalniveaus. Een nadeel van deze indeling in schaalniveaus is, dat zij volledig is
gebaseerd op de fysische afmetingen en volledig voorbij gaat aan procesmatige
overwegingen.
Een realistischer indeling in schaalniveaus kan worden verkregen door te kijken naar de
schaal waarop zich processen afspelen, waarop wordt gemodelleerd en waarop het beleid
moet zijn gericht. Op deze manier kunnen de volgende schaalniveaus worden
onderscheiden (McLaughlin, 1992) :
1
de schaal van natuurlijke variatie;
2
de modelschaal;
3
de bemonsteringsschaal;
4
de beleidsschaal.
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Probleemaanpaklschematisatie

De schaal van natuurlijke variatie is de schaal waarop zich de natuurlijke processen
afspelen. Typische voorbeelden zijn de schaal van de ruimtelijke variabiliteit van neerslag
of de variabiliteit van de neerslag in de tijd. De schaal van natuurlijke variatie is ook de
schaal waarvoor de natuurlijke processen éénduidig zijn gedefinieerd, m.a. w. de schaal
waarvoor de macroscopisch wetten kunnen worden afgeleid. Bijvoorbeeld, de wet van
Darcy voor stroming door een poreus medium is gedefinieerd op een bepaalde schaal
welke samenhangt met de schaal waarop een representatief elementair volume (REV) is
gedefinieerd. Op deze schaal is ook de permeabiliteit van een poreus medium éénduidig
gedefinieerd, en de natuurlijke schaal is in dit geval ook de schaal van natuurlijke
variatie van de permeabiliteit. Het is van belang om te vermelden dat de natuurlijke
schaal niet voor alle processen persé hetzelfde behoeft te zijn. Bijvoorbeeld, de wetten
van behoud van massa, momentum en energie zijn universele wetten die op elke schaal
gelden. Met andere woorden, de welbekende continuïteitsvergelijking, oftewel de wet
van behoud van massa, kan op elke schaal op dezelfde wijze worden geformuleerd. De
wet van Darcy echter, welke een vereenvoudigde vorm van een gemiddelde momentum
balans is (gemiddeld over een REV), is niet noodzakelijkerwijs geldig op een schaal
welke groter is dan de macroscopisch schaal van het REV, althans niet in de bekende
vorm waarbij de permeabiliteit een eigenschap is van het poreuze medium.
De modelschaal is de representatieve schaal waarop de modelberekeningen worden
gebaseerd. Deze schaal wordt gedefinieerd door de karakteristieke afmetingen van de
elementen van het model. Voor eindige differentie modellen of eindige elementen
modellen zijn dit de afmetingen van de gridblokken of de elementen. De (model)
tijdsschaal is gerelateerd aan de lengte van de tijdstappen. De modelschaal kan in
principe variëren in ruimte en tijd. Door het gebruik van elementen van verschillende
afmetingen wordt een ruimtelijke variatie van de modelschaal geïntroduceerd. Variatie
van de lengte van de tijdstap introduceert een variërende tijdsschaal. Bij de toepassing
van zeer geavanceerde modeltechnieken waarbij met bewegende grids wordt gewerkt, is
de ruimtelijke modelschaal tevens tijdsafhankelijk.
De bemonsteringsschaal is de representatieve schaal van de waarnemingen. Deze schaal
wordt bijvoorbeeld gedefinieerd door het volume water dat wordt gebruikt om de
concentratie van een opgeloste stof te bepalen. De lokatie van bemonsteringsputten en de
frequentie van bemonstering zijn eveneens een onderdeel van de bemonsteringsschaal.
Typische voorbeelden van bemonsteringsschaal zijn ook de middelingsvolumina van
meetapparaten. Daarbij moet worden bedacht dat de waarnemingen verricht met bepaalde
meetapparatuur een gewogen gemiddelde kan zijn over een bepaald volume, waarbij de
weegfactor afhankelijk is van de toegepaste methodiek. Deze weegfactor is een integraal
onderdeel van de bemonsteringsschaal.
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A. Leijnse

De beleidsschaal tenslotte is de representatieve schaal waarop beleidsbeslissingen worden
genomen. In feite geeft deze schaal aan welke detaillering in resultaten van het modelonderzoek is gewenst om bepaalde beslissingen te kunnen nemen. Typische
beleidsschalen zijn de mondiale, fluviale, regionale en lokale schaal.
In principe zijn de afmetingen van bepaalde schalen niet altijd vrij te kiezen.
Bijvoorbeeld de schaal waarop de wet van Darcy voor stroming do:)r een poreus medium
geldig is wordt bepaald door natuurlijke omstandigheden, zodat van een vrije keus van
de grootte van de schaal geen sprake kan zijn. Voor de beschrijving van
hydrodynamische dispersie met behulp van de wet van Fick kan op elk schaalniveau de
dispersiviteit worden gerelateerd aan de ruimtelijke correlatie structuur van de
permeabiliteit op een kleinere schaal (Dagan, 1982). Daarmee wordt de dispersiviteit
schaalafhankelijk en zelfs tijdsafhankelijk. De wetten van behoud van massa en energie
gelden op elke schaal en de afmeting van de natuurlijke schaal voor deze wetten kunnen
vrij worden gekozen.
De modelschaal, en in het bijzonder de ruimtelijke en temporele discretisatie in
numerieke modellen ligt in principe niet a priori vast en kan vrij worden gekozen. Deze
vrije keuze dient uiteraard nallw verbonden te zijn aan het doel van het modelonderzoek.
De bemonsteringsschaal wordt geheel bepaald door de bemonsteringsmethodiek. Indien
een volume water moet worden onttrokken om bijvoorbeeld de concentratie aan opgeloste
stoffen vast te stellen, dan kan dat volume en daarmee de schaal worden gevarieerd
(binnen praktische grenzen). Echter voor meetapparatuur waarmee bijvoorbeeld het
geleidingsvermogen wordt gemeten teneinde in-situ zout concentraties in het water te
bepalen (of daarvan af te leiden grootheden), ligt het middelingsvolume, de daarmee
samenhangende weegfunctie voor de middeling en derhalve de bemonsteringsschaal vast.
De beleidsschaal tenslotte is direct gerelateerd aan de vraagstelling en de doelstelling van
het modelonderzoek. Uiteraard kan de beleidsschaal veel groter zijn dan bijvoorbeeld de
modelschaal welke wordt gehanteerd. Met andere woorden, resultaten welke van belang
zijn voor beleidsbeslissingen op een bepaalde schaal, moeten mogelijk op een veel
kleiner schaalniveau worden gebaseerd.

3

RELATIES TUSSEN SCHAALNIVEAUS

In een hydrologisch modelonderzoek worden nu de verschillende schaalniveaus welke een
rol spelen met elkaar geconfronteerd. Fig. 2 geeft een overzicht van schaalniveaus welke
in bepaalde stappen van het modelonderzoek een rol spelen, en welke vergelijkingen
tussen de verschillende schaalniveaus worden gemaakt. Het is bekend dat dit soort
vergelijkingen van processen welke zich op verschillende schalen afspelen niet altijd
triviaal is (Baveye and Sposito, 1984, 1985; Cushman, 1984).
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Voor de vraagstelling en de daarvan af te leiden doelstellingen van het modelonderzoek
dienen beleidsschaal en bemonsteringsschaal met elkaar te worden vergeleken. De
achtergrond van deze vergelijking ligt in het feit dat de vragen vanuit het beleid vaak
worden geformuleerd op grond van waarnemingen. Met andere woorden, (vaak lokale)
waarnemingen dienen te worden geïnterpreteerd aan de hand van de schaal waarop een
beleid moet worden gevoerd.

VRAAGSTELLING
beleidsschaal

< -- > bemonsteringsschaal

MODELCONCEPT
beleidsschaal
model schaal

< -- > modelschaal
< -- > natuurlijke schaal

PARAMETER IDENTIFICATIE
modelschaal
natuurlijke schaal

< -- > bemonsteringsschaal
< -- > bemonsteringsschaal

RESULTATEN
modelschaal

< -- >

Figuur 2

beleidsschaal

Schaalniveaus in schematische aanpak

Bij de opstelling van het modelconcept dienen twee afwegingen te worden gemaakt.
Enerzijds dient de beleidsschaal te worden vertaald in een modelschaal. Deze schalen zijn
niet noodzakelijkerwijs van dezelfde grootte. Voor de beantwoording van vragen op een
gegeven beleidsschaal kan het bijvoorbeeld van belang zijn om processen op een veel
kleinere schaal te beschrijven, waardoor de modelschaal veel kleiner kan zijn dan de
beleidsschaal. Anderzijds dienen de relevante processen te worden beschreven op de
ruimtelijke en temporele schaal welke overeenkomt met de in het model gehanteerde
discretisatie. Ook deze vertaalslag is niet altijd triviaal, omdat de schaal waarop
processen worden 'beschreven (de macroscopische schaal) in vele gevallen ordes kleiner
zijn dan de modelschaal.
In· de parameter identificatie fase van het onderzoek moeten waarnemingen worden
vergeleken met modelresultaten. Daartoe moet een vertaling worden gemaakt van de
modelschaal, waarop de verkregen resultaten zijn gebaseerd, en de bemonsteringsschaal,
die karakteristiek is voor de waarnemingen. Deze vertaling zal in vele gevallen verlopen
via de natuurlijke schaal, de schaal waarop de natuurlijke processen éénduidig zijn
gedefinieerd.
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A. Leijnse

Bij de beoordeling en interpretatie van de resultaten van een modelonderzoek dient
tenslotte weer een vertaling van de modelschaal naar de beleidsschaal te worden
gemaakt. In sommige gevallen zal het resultaat op de (grotere) beleidsschaal simpelweg
een sommering zijn van de resultaten op de (kleinere) modelschaal. Dat is echter niet in
alle gevallen zo.
Zoals eerder is opgemerkt, is de vertaling van gegevens of relaties op één schaal naar
gegevens of relaties op een andere schaal niet altijd even eenvoudig. Bij vertaling van
een kleine schaal naar een grote schaal kunnen bekende middelings technieken worden
toegepast. Deze middelings technieken dienen te zijn gebaseerd op consistente physische
overwegingen (Hassanizadeh and Gray, 1979a, 1979b) en op wiskundige methodieken
(Gray et al., 1992). In vele gevallen zal een opschaling die op deze manier wordt
uitgevoerd resulteren in vergelijkingen of relaties die, naast een aantal gemiddelde
variabelen, een aantal onbekende termen zullen bevatten. Met andere woorden,
opschaling leidt in vele gevallen tot een toename van het aantal onbekende parameters.
Niettemin, een dergelijke benadering geeft het meeste inzicht in de wijze waarop
processen op verschillende schalen zijn gerelateerd.

4

VOORBEELD VAN OPSCHALING

Wetten of relaties zijn in het algemeen afgeleid voor de schaal van natuurlijke variatie.
Bijvoorbeeld de wet van Darcy voor stroming door een poreus medium en de wet van
Piek voor hydrodynamische dispersie zijn afgeleid voor de schaal van een REV. Bij
opschaling, d.w.z. bij vertaling naar een grotere schaal kan de vraag worden gesteld in
hoeverre deze wetten ook geldig zijn op een grotere schaal en, indien dat niet het geval
is, hoe ze moeten worden aangepast voor die grotere schaal.
Als voorbeeld van opschaling van bekende relaties naar een grotere schaal zal de
geldigheid van de wet van Darcy op een schaal van 1 km2 worden getest (Gómez
Hernández, 1991; Beekie, 1992). De onderliggende aanname bij deze test is, dat de wet
van Darcy geldig is op een schaal van 20 * 20 m2 • Derhalve is de permeabiliteit van het
poreuze medium gedefinieerd op deze schaal. Verdere aannamen zijn, dat de
permeabiliteit op de kleinere schaal log normaal verdeeld is, en dat de permeabiliteit
ruimtelijk gecorreleerd is. De numerieke gegevens voor de permeabiliteitsverdeling zijn
gegeven in tabel 1.
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Tabel 1 Gegevens van permeabiliteitsveld

Gemiddelde waarde
Cl

[(ln(k)]

1.4

Variogram

exponentieel

Range

100 m

De gegeven standaardafwijking van ln(k) komt overeen met een factor 4 in de waarde
van k. Met andere woorden, tweemaal de standaardafwijking komt overeen met een
factor 16, zodat de permeabiliteit varieert met een factor 256.
Met behulp van de turning bands methode (I'ompson et al., 1989) is voor een vierkant
blok van 1 km * I km een permeabiliteitsverdeling gegenereerd, waarbij de lokale
waarden van de permeabiliteit constant zijn voor blokjes van 20 m * 20 m. Het op deze
wijze gegenereerde permeabiliteits veld bleek een (geometrisch) gemiddelde waarde van
9.29 10-10 m2 te bezitten. De vraag kan nu worden gesteld wat de effectieve
permeabiliteit van het blok zou moeten zijn indien het blok van I km2 homogeen wordt
verondersteld. Deze effectieve permeabiliteit kan worden berekend door een
potentiaalgradiënt in de x-richting op te leggen en te berekenen wat de gemiddelde
Darcy snelheid in x- en y-richting is. Hetzelfde kan worden gedaan voor een
potentiaalgradiënt in de y-richting. De berekeningen worden uiteraard uitgevoerd voor de
inhomogene permeabiliteits verdeling in het grote blok. De op deze wijze verkregen
effectieve permeabiliteiten zijn :

Deze effectieve permeabiliteiten wijken duidelijk af van het geometrisch gemiddelde van
de (isotrope) lokale permeabiliteiten. Tevens is een lichte anisotropie geïntroduceerd.
Deze anisotropie ~ het gevolg zijn van het specifieke permeabiliteits veld dat in deze
berekening is gebruikt. Voor een andere realisatie van het permeabiliteits veld met
dezelfde stochastische eigenschappen kan deze anisotropie anders zijn of zelfs geheel
verdwijnen.
Indien nu een niet symmetrische potentiaal verdeling langs de rand van het blok van 1
km * 1 km wordt opgelegd, dan kan op eenvoudige wijze worden berekend wat de
gemiddelde stroming in x- en y-richting zal zijn voor het geval het blok homogeen (maar
niet isotroop) is met de effectieve permeabiliteiten zoals gevonden uit de eerdere
berekeningen. De op deze wijze verkregen gemiddelde Darcy snelheden zijn:
7

A. Leijnse

<Ix.v

=

1.43 10-5 mIs en qyav

=

2.00 10-5 mIs

De gemiddelde Darcy fluxen kunnen ook worden berekend met de "werkelijke"
permeabiliteits verdeling en dezelfde potentiaal verdeling langs de randen van het blok.
De op deze manier verkregen gemiddelde waarden van de Darcy fluxen in x- en yrichting zijn :
<Ix.v

= 1.35

10-5 mis en qyav

=

1.90 10-5 mIs

Hoewel de verschillen in de gemiddelde fluxen voor dit geval niet dramatisch zijn (±
5%), zijn zij niettemin significant. De verschillen worden veroorzaakt door de ruimtelijke
correlatie structuur van het (kleinschalige) permeabiliteits veld (Beckie, 1992). Bij een
andere ruimtelijke correlatie structuur en andere correlatie lengte kunnen de afwijkingen
van de werkelijke gemiddelde fluxen groter zijn.
In principe zou voor deze schaal de wet van Darcy moeten worden uitgebreid met een
aantal termen die worden beschreven door de tweede afgeleiden van de gemiddelde
potentiaal, en waarbij de coëfficiënten afhankelijk zijn van de correlatie lengte van het
kleinschalige permeabiliteits veld en de afgeleide van de kleinschalige permeabiliteit.
Beschrijving van de gemiddelde fluxen op grote schaal door de wet van Darcy met een
effectieve permeabiliteit(s tensor) is alleen mogelijk indien die effectieve permeabiliteit
een functie van de potentiaal verdeling langs de randen van het blok is.

5

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Op grond van het gegeven (simpele) voorbeeld van opschaling kan worden geconcludeerd
dat het aanbeveling verdient om bij verandering van schaal terug te gaan naar de basis,
d.W.Z. de basale wetten en relaties te beschouwen en te trachten de vorm van die wetten
en relaties op een andere schaal systematisch af te leiden. Dat wil niet noodzakelijkerwijs
zeggen dat voor stroming en transport in een poreus medium van wetten en relaties op
microscopisch (d.w.z. porie) niveau moet worden uitgegaan. Zoals eerder is gesteld
gelden behoudswetten (niet echter de vereenvoudigde vorm daarvan) op elke schaal, en
deze kunnen dan ook direct op elke schaal worden geformuleerd. Daarnaast is bekend
dat bijvoorbeeld de wet van Darcy en de wet van Pick gelden op een macroscopische
schaal, d.w.z. op een schaal niveau hoger dan de microscopische schaal, onder de
conditie dat aan alle voorwaarden waaronder deze wetten zijn afgeleid is voldaan. Deze
wetten kunnen dan op de macroscopische schaal worden beschouwd als de "basis"
waarvan wetten op een grotere schaal kunnen worden afgeleid.

De in deze bijdrage gehanteerde definitie van verschillende schaalniveaus geeft, althans
naar de mening van de auteur, een veel realistischer idee van de problemen die kunnen
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optreden bij verandering van schaal. Deze indeling is veel meer gebaseerd op natuurlijke
processen dan de veelal gehanteerde schaalindeling, welke is gebaseerd op oppervlak
alleen. Omdat alle hydrologisch onderzoek is gebaseerd op een min of meer complexe
beschrijving van natuurlijke processen ligt een indeling gebaseerd op natuurlijke
processen voor de hand.
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1

INLEIDING

Voor de uitvoering van beleidsanalyses voor het waterbeheer beschikt het RIZA over een
uitgebreid modellen instrumentarium. De afgelopen jaren is dit instrumentarium in
verband met ondermeer de accentverschuiving naar een "integraal waterbeheer" verbeterd
en aanzienlijk uitgebreid. Voor de beschrijving van de hydrologie zal het RIZA op korte
termijn de volgende modellen tot haar beschikking hebben:
- NAGROM
een stationair nationaal grondwatermodel voor de beschrijving van de
stroming van het diepe grondwater;
- DEMGEN*
een semi-stationair nationaal model voor de onverzadigde zone voor
het simuleren van het watergebruik door landbouw en natuur;
- MOLAR
een semi-stationair model voor de simulatie van de verdamping en de
afvoer in het laagland deel van het stroomgebied van de Rijn.
*)

De uitvoer van DEMGEN wordt gebruikt als invoer voor vermestingsmodellen en
ecohydrologische modellen, eveneens voor nationale toepassing.

De modellen zijn bedoeld om de effecten van veranderingen in de waterhuishouding aan
de hand van scenario's op (sub-)fluviale schaall door te rekenen. De nauwkeurigheid
waarmee de effecten moeten worden berekend is afhankelijk van het doel van de
berekening en moet voor ieder doel van te voren worden aangegeven. De kwaliteit van
het simulatiemodel wordt beoordeeld tijdens een uitgebreide modelvalidatie (dus ná de
calibratiefase), tegen de achtergrond van de vereiste nauwkeurigheid. Om de
nauwkeurigheid van de resultaten bij te stellen kunnen langs twee assen veranderingen
worden aangebracht. De eerste as is de schaal van de procesbeschrijvingen (bv. stationair
of niet-stationair) en de tweede as is de schaal van de hydrologische eenheden, d.w.z. de
gebiedjes waarin de hydrologische eigenschappen homogeen worden verondersteld. Deze
beide assen kennen een hiërarchische verhouding. Is de procesbeschrijving eenmaal
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gekozen (en geprogrammeerd), dan wordt die minder makkelijk aangepast dan de schaal
van de hydrologische eenheden. De modellen worden niet alleen gecaIibreerd en
gevalideerd voor gemiddelde hydrologische situaties maar ook voor meer extreme
situaties, zoals een 5 % nat en een 5 % droog jaar, dit om te voorkomen dat te sterk
geëxtrapoleerd moet worden wanneer scenario's met andere hydrologische
omstandigheden worden doorgerekend.
Drie randvoorwaarden beperken de keuze van de schaal op de eerdergenoemde assen van
de procesbeschrijvingen en de hydrologische eenheden:
- de hardware-randvoorwaarde
Het werken op een (sub)fluviale schaal brengt beperkingen met zich ten' aanzien van
de schaal teneinde rekentijden en omvang van de databases acceptabel te houden.
- de data-randvoorwaarde
Deze wordt gevormd door de beschikbaarheid en/of de nauwkeurigheid van de
invoergegevens en de omvang en de hanteerbaarheid van de uitvoergegevens.
- de doel-randvoorwaarde
De schaal waarop een antwoord wordt gevraagd is altijd kleiner (minder gedetailleerd)
dan de schaal van de procesbeschrijvingen en van de hydrologische eenheden.
Ten gevolge van deze randvoorwaarden is ook de haalbare nauwkeurigheid van de
modellering beperkt.
Onze speurtocht naar de meest optimale schalen voor procesbeschrijvingen en
hydrologische eenheden voor NAGROM, DEMGEN en MOLAR staat centraal in deze
bijdrage. Een systematische manier om dit optimum te vinden is niet beschikbaar; we
proberen onze bevindingen te evalueren om tot een gemeenschappelijk kader te komen.
Eerst wordt per model een beschrijving gegeven van de model opzet en vervolgens
wordt ingegaan op de methode en ervaring met aggregatie van de gegevens.
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2

NAGROM

2.1

Achtergrond

Het NAtionaal GROndwater Model (NAGROM) is onderdeel van het RIZA
instrumentarium voor integraal waterbeheer en wordt in die hoedanigheid gekoppeld aan
de andere instrumenten zoals bijvoorbeeld DEMGEN en DEMNAT (De Lange, 1991-1).
Voor landelijke beleidsscenario's berekent NAGROM de gevolgen van ingrepen in
termen van stijghoogtes en stroming in het diepe, verzadigde grondwater over geheel
Nederland.

2.2

Model opzet

Voor de procesbeschrijving maakt NAGROM (De Lange, 1991-2) gebruik van de fysica
voor grondwaterstroming die geldt op niveaus kleiner dan de sub-regionale schaal
(bijvoorbeeld Dupuit-Forchheimer benadering), zoals die vertaald is in de analytische
elementen methode (Strack, 1989). De processen in de ondiepe zone (onverzadigde, niet
stationaire stroming, interactie met oppervlakte water) spelen zich af op niveaus
gedetailleerder dan de regionale schaal en worden opgeschaald tot de modelschaal
(bijvoorbeeld op regionaal niveau in de zogeheten voedingsweerstand).
Het modelgebied Nederland (sub-fluviaal niveau) is verdeeld in 10 hoofdgebieden op
supra-regionale schaal, die elk weer onderverdeeld zijn in 5 tot 10 gebieden op regionale
schaal. Vanwege het gebruik van de analytische elementen methode is de modellering
gestart per supra-regio, waarna verfijnd is tot op regionale schaal. Door combinatie van
alle regionale deelmodellen (dus ook van verschillende supra-regio's) onstaat een
landsdekkend model op regionale schaal. Binnen delen van diverse regionale
deelmodellen zijn verdere verfijningen aangebracht om de effecten daarvan op de model
nauwkeurigheid vast te stellen.
Binnen elk hoofd- en deelgebied zijn rond de 40 geohydrologische eenheden
onderscheiden die verschillen per schaalniveau; deze eenheden in een hoofdmodel
beschrijven supra-regionale geohydrologische eigenschappen, dus representatief voor
grote, uitgestrekte gebieden. Binnen een regionaal deelgebied beschrijven de
geohydrologische eenheden de eigenschappen op regionale schaal. Op sub-regionale
schaal kan dit. herhaald worden. Wordt een supra-regionaal hoofdgebied volledig met
regionale deelgebieden belegd dan komen daar ca. 300 eenheden op regionale schaal in
te liggen. (Beleggen met sub-regionale modellen geeft ongeveer 2000 eenheden op subregionale schaal). Omdat de eenheden gekenmerkt worden door bijbehorende
geohydrologische eigenschappen is de mate van detail van de gegevens in het model
direkt gekoppeld aan de schaal van het model. Opgemerkt wordt dat geohydrologische
eenheden in het algemeen uit meer analytische elementen bestaan.
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De temporele resolutie waarmee de processen beschreven zijn, is deels bepaald door de
doelstellingen (landelijke beleidsscenaro's) en deels door "data- en hardwarerandvoorwaarden" (ontbreken van gegevens; overmaat aan input en output data indien
landelijk zou worden gerekend).
Gezien de behandeling van de tijdsschaal komt de "doel-randvoorwaarde" in feite neer
op de eisen voor de nauwkeurigheid in termen van de stijghoogte. Deze eisen zijn
afgeleid uit de natuurlijke variaties in de grondwaterstand over de laatste 3 jaar
gecorrigeerd voor menselijke ingrepen (bijvoorbeeld ontrekkingen en peilverlagingen).
Deze eisen kunnen voor de meeste gebieden omschreven worden met: ca. 0,50 meter
(absoluut) afwijking in vlakke gebieden en ca. 1 meter in gebieden met sterke gradiënten
of fluctuaties in de grondwaterstand. De nauwkeurigheid in termen van fluxen is direkt
gekoppeld aan de netto infiltratie en kwel gebaseerd op de plaatselijke natuurlijke
toestand aan maaiveld (vegetatie, aanwezigheid oppervlakte water, etc).

2.3

Aggregatie

Omdat NAGROM gebaseerd is op de analytische elementen methode wordt gemodelleerd
van groot naar klein en daarom van grof naar fijn. Dit in tegenstelling tot de aanpak bij
de andere modellen. Zodoende wordt in opeenvolgende stappen de mate van aggregatie
minder. Van meet af aan is dus met (sterk) geaggregeerde parameters gewerkt. In een
later stadium is in enkele deelgebieden op sub-regionale en supra-lokale schaal met
weinig geaggregeerde schematisaties gewerkt om tijdens calibraties oorzaken van model
onnauwkeurigheden te verklaren.
De grofste schematisaties op supra-regionale schaal hebben alleen betekenis als omgeving'
voor regionale modellen. De processen in de ondiepe ondergrond zijn in de supraregionale schematisatie vereenvoudigd tot een constante vertikale stroming. De
geohydrologische constanten zijn geaggregeerd met behulp van gewoon en harmonisch
gewogen gemiddelden.
De schematisaties op regionale schaal moeten de processen voldoende nauwkeurig
beschrijven. De processen in de ondiepe ondergrond spelen zich veelal af op lokale of
sub-lokale schaal en met een hoge temporele resolutie. De in- en uitvoerbestanden van
een dergelijk niet-stationair landelijk model zijn enorm en bovendien voor de
hoofddoelstellingen van NAGROM niet van belang. De temporele resolutie is daarom
beperkt tot seizoensgemiddelde parameterwaarden (voorjaars- en najaarstoestand). De
processen in de onverzadigde zone zijn buiten NAGROM gehouden omdat die door de
koppeling met DEMGEN reeds in het RIZA-instrumentarium aanwezig zijn. De (nietlineaire) interactie tussen oppervlakte water en het diepe grondwater is procesmatig
beschreven in de bovenrandvoorwaarde met de zogeheten voedingsweerstand. De indeling
van de gebieden waarbinnen de voedingsweerstand constant wordt gehouden is sterk
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gebaseerd op de variatie in de parameters die voor de berekening van de
voedingsweerstand nodig zijn. De gemiddelde grootte van de onderscheiden hydrologische eenheden voldoet echter aan de eerder genoemde relatie met de regionale schaal.
De invloed van de verschillende schaalniveaus op de
modelresultaten is weergegeven in tabel 1. Uit de waarden
verfijning van supra-regionaal niveau naar regionaal niveau
verbetering - in de marge van nauwkeurigheid binnen +/- 0,5
naar sub-regionaal niveau.

nauwkeurigheid van de
in de tabel blijkt dat de
een aanmerkelijk grotere
meter - geeft dan de stap

Modelfouten (zie tabel 1) groter dan een meter (absolute waarde) kunnen voorkomen
worden door plaatselijk de geohydrologische eigenschappen meer gedetailleerd in te
brengen. Dit is in diverse regio's met verfijningen tot supra-lokaal niveau aangetoond.
Tabel 1 Frequentie distributie (+/- 0,5 meter) voor de fout tussen berekende en gemeten
stijghoogtes in het bovenste watervoerende pakket in supra-regio Groot-Drenthe.
Totaal ca 1300 waarnemingen

(meters)
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0,1
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*
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0

1
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>3

Sub-regionale percentages zijn geïnterpoleerd op basis van
ervaring na diverse detaileringen op sub-regionaal niveau.

Conclusies

- De aanpak binnen NAGROM is omgekeerd van wat in het algemeen wordt gedaan: in
plaats van aggregeren vanuit gedetailleerde modellen worden grote en grove modellen
verfijnd. Deze aanpak is inherent aan de toegepaste analytische elementen methode.
- De toename van de model nauwkeurigheid bij verfijningen laat zien dat de NAGROM
aanpak kan \eiden tot iedere gewenste nauwkeurigheid zolang er voldoende gegevens
zijn en zolang de eigenschappen van de analytische elementen methode (semidriedimensionale aanpak, stationariteit, etc) nog voldoen als procesbeschrijving.
- Het regionale aggregatie niveau binnen NAGROM voldoet voor meer dan 90% aan de
gestelde nauwkeurigheidseis hetgeen voor landelijke beleidsscenario's voldoende is.
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3

DEMGEN*

3.1

Achtergrond

Bij het RIZA wordt een nieuw hydrologisch model (DEMGEN*) voor de onverzadigde
zone ontwikkeld, waarbij wordt uitgegaan van het agrohydrologische model DEMGEN.
De ontwikkeling van dit nieuwe model hangt nauw samen met de accentverschuiving
naar een "integraal waterbeheer", waarbij vraagstukken op het gebied van natuur en
milieu, zoals verdroging en vermesting, een belangrijk item vormen. De analyse van
dergelijke vraagstukken stelt specifieke eisen aan een model voor de onverzadigde zone.
Voor een goede interactie tussen de onverzadigde en de verzadigde zone wordt
DEMGEN gekoppeld met het model NAGROM. Verder wordt het model zodanig
opgezet dat koppeling mogelijk is met ecohydrologische- en waterkwaliteitsmodellen. Het
hydrologische model heeft hierin een centrale functie. Voor de invoer wordt gebruik
gemaakt van geografisch gebonden informatie uit bekende nationale gegevensbestanden.

3.2

Modelopzet

DEMGEN heeft als doel de hydrologische effecten van waterhuishoudkundige
maatregelen op (sub)fluviale en soms regionale schaal te berekenen. Deze effecten
kunnen betrekking hebben op zowel de landbouw als op de natuur. De
procesbeschrijving is gebaseerd op de doelstelling van het model en de schaal waarvoor
gerekend wordt.
De hydrologische berekeningen vinden op plotniveau plaats. Een plot is hierbij
gedefmiëerd als een unieke combinatie van vegetatie (gewas), bodemtype en
geohydrologische situatie. Met het zgn. plotwatermodel worden de verschillend~
waterstromen in een plot gesimuleerd als functie van de meteorologische omstandigheden
en rekening houdend met de interactie met het oppervlaktewatersysteem. In oorsprong
was de plot geschematiseerd tot een één-dimensionaal tweelagensysteem bestaande uit
een effectieve wortelzone en een ondergrond. Met het oog op de koppeling met
kwaliteitsmodellen is de bodem nu geschematiseerd in meer segmenten.
De tijdstap (temporele resolutie) waarmee op dit moment wordt gerekend is een decade.

Het is echter ook mogelijk om met een kortere tijdstap te rekenen (tot minimaal één
dag). Deze minimum tijdstap van één dag hangt samen met het feit dat gekozen is voor
een semi-stationair model.
Het hydrologische concept binnen het nieuwe model is volledig veranderd t.o. v. het oude
concept van DEMGEN (V.d.Voet, 1991). Het nieuwe hydrologische concept omvat
enerzijds de koppeling met het model NAGROM en anderzijds een verfijning van de
relatie tussen het grondwater en het oppervlaktewater.
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Voor een bepaalde vochtsituatie (bijv. de vooIjaarssituatie) berekent NAGROM de
stationaire toestand en levert per "NAGROM-element" een (in de tijd) constante
onderrandflux aan DEMGEN. Voor de hydrologische schematisatie wordt gebruik
gemaakt van de grondwatertrappenkaart om eenheden af te leiden die de ontwateringstoestand en de kwelflux kenmerken. Aangezien binnen een NAGROM-element
meestal meer grondwaterklassen (dat zijn bepaalde combinaties van grondwatertrappen)
voorkomen worden de fluxen van NAGROM-elementen via een verdeelsleutel opgesplitst
in onderrandfluxen per grondwaterklasse. De interactie tussen het grondwater en het
oppervlaktewater is beschreven met basisdrainage functies. Per grondwaterklasse is
daarvoor een (geknikte) functie opgesteld.
Het hydrologische concept en de schematisatie is getoetst op de afvoeren van de
Schuitenbeek (Vermulst, 1992), waarbij zowel droge als natte situaties zijn doorgerekend.
Voor de schematisatie is daarbij zoveel mogelijk uitgegaan van het basismateriaal, d.w.z.
voor de NAGROM-schematisatie op regionale schaal, de grondwatertrappenkaart (schaal
1:50.000), de bodemfysische kaart (schaal 1:250.000) en de databank Landelijk Grondgebruik van Nederland (cellen van 25 m x 25 m).

3.3

Aggregatie

Het model zal in principe toegepast worden voor berekeningen op (sub)fluviale schaal en
voor diverse doelstellingen. Zoals boven vermeld wordt bij de schematisatie zoveel
mogelijk uitgegaan van het beschikbare basismateriaal. Toch is in het begin al
geaggregeerd omdat zelfs op (sub)regionale schaal de combinatie van basisbestanden te
veel hydrologische eenheden oplevert en dientengevolge veel te lange rekentijden
(hardware-randvoorwaarde). Om die reden is er voor gekozen om de 11
grondwatertrappen te groeperen tot 6 grondwaterklassen. Ook voor het LGN-bestand is
vooraf een aggregatie toegepast tot cellen van lOOm x lOOm.
Na de toetsing van het hydrologisch concept, waarbij uitgegaan is van de
basisschematisatie, is vervolgens gekeken naar het effect van aggregatie.
De methode en de mate van aggregatie wordt bepaald door het doel van de berekening
(vermestings- of verdrogingsvraagstukken), de toename van de onnauwkeurigheid en de
hardware-randvoorwaarde. In dit stuk zijn de vragen op het gebied van vermesting als
uitgangspunt genomen maar wordt alleen het effect van aggregatie op de berekende
afvoeren behandeld. Uiteraard is ook het effect van aggregatie op de resultaten van de
vermestingsmodellen onderzocht (Vermulst, 1992). Deze zijn echter niet in dit stuk
opgenomen.
Aggregatie kan plaatsvinden door opschaling van invoergegevens (door eliminatie van
kleine eenheden) en op basis van overeenkomst in berekeningsresultaten. Aangezien de
eerste methode bepaalde nadelen met zich meebrengt (nl. het verwaarlozen van eenheden
met een grote invloed op het proces) is voor de tweede methode (overeenkomst in
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berekeningsresultaten) gekozen.

De schematisatie van NAGROM-elementen en grondwaterklassen geldt in principe als
uitgangspunt, omdat deze de basis vormt van het hydrologische concept. In eerste
instantie vindt aggregatie plaats door het samenvoegen van bodemfysische eenheden en
landgebruikstypen. Bij deze clusteriilg wordt gebruik gemaakt van zgn. verwantschapsdiagrammen. Per grondwaterklasse worden combinaties van bodemfysische eenheden en
landgebruikstypen vergeleken op basis van verschillen in de gemiddelde najaarsgrondwaterstand.
Voor het Schuitenbeekgebied zijn naast de zgn. basisschematisatie, bestaande uit 265
unieke eenheden, een vijftal aggregatiescenario's uitgewerkt.
basisscenario, basisschematisatie (265 unieke eenheden).
samenvoegen van een aantal bodemfysische eenheden en landgebruikstypen. Behoud onderscheid tussen maïs en overige
landbouwgronden en tussen klei, veen en zandgronden. M.u.v.
maïs alle eenheden < 4,5 ha geëlimineerd. (resultaat: 88
rekeneenheden).
als. 1. Per grondwaterklasse 1 eenheid natuur. Maïs-eenheden
scenario 2 (S2):
< 1 ha en overige eenheden < 4,5 ha geëlimineerd. (69
rekeneenheden).
als 2. Clustering van enkele NAGROM-elementen. (33 rekenscenario 3 (S3):
eenheden).
als 3. Sterkere eliminatie van kleine vlakeenheden: maïs < 2 ha
scenario 4 (S4):
en overige < 15 ha. (23 rekeneenheden).
"minimum" scenario. Door de deskundigen werden drie
scenario 5 (S5):
simulatie-eenheden gekozen die qua oppervlakte uitschieten en
twee maïs-eenheden. (5 rekeneenheden).
n.b.
265 eenheden voor het Schuitenbeekgebied betekent ong. 130.000 eenheden heel
Nederland!
scenario 0 (SO):
scenario 1 (SI):

Op basis van deze 5 aggregatie scenario's zijn de afvoeren van de Schuitenbeek berekend
voor de periode 1977 tlm 1987. Deze resultaten zijn in onderstaande tabel 2 samengevat.
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Tabel 2 Berekende en gemeten gemiddelde afvoeren in mm/jaar en de statistische
parameters S en D in mm/mnd van gemeten en berekende afvoeren van
1977... 1987

parameter
Q

S

gemeten
127
11,0
nvt

D

SO
131

Sl
127

berekend
S2
S3
121
116

S4
121

S5
143

12,1

12,0

11,6

11,5

12,0

13,7

3,8

3,8

3,8

4,0

4,0

4,8

aantal
eenheden
265
88
69
33
23
5
S
standaardafwijking in de maandafvoeren
D = gemiddelde absolute afwijking tussen de berekende
maandafvoer en de uit metingen afgeleide maandafvoer

3.4

Conclusies

- Aggregatie van de invoer van 265 naar 23 eenheden (scenario's 1 tlm 4) heeft
nauwelijks invloed op de berekende jaarlijkse afvoeren. Voor al deze vier scenario's
geldt dat de fout kleiner is dan 10%.
- Het jaarafvoerverloop wijkt nauwelijks af van dat berekend met de basisschematisatie.
- De verschillen in het afvoerverloop tussen de gemeten en met de basisschematisatie
berekende afvoeren zijn enkele malen groter dan de verschillen in afvoerverloop als
gevolg van de aggregatie van de invoergegevens.
- De aggregatie scenario's 3 en 4 lijken daarom serieuze opties voor het genereren van

de invoer op landelijke schaal.
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4

MOLAR

4.1

Achtergrond

In het CHRl)-project "Invloed van· klimaatverandering op de afvoer van de Rijn" werken
verschillende instituten uit de Rijnoever staten samen om een hydrologisch model voor
het stroomgebied van de Rijn te maken. Met dit model moeten de gevolgen van klimaaten landgebruiksveranderingen voor de totale afvoer en de verdeling over het jaar alsmede
voor de frequentie en hoogte van extreme afvoeren berekend kunnen worden (CHR,
1989). Het stroomgebied van de Rijn is in vier min of meer homogene deelgebieden
opgesplitst, het hooggebergte, het middelgebergte, het "Schichtstufen" gebied en het
laagland. In de eerste fase van het project worden modellen ontwikkeld voor
karakteristieke stroomgebieden voor elk van de deelgebieden (sub-fluviaal tot supraregionaal niveau). In een volgende fase moeten de deelmodellen aan elkaar gekoppeld
worden. RIZA ontwikkelt het model voor het laagland gebied. Als representatief voor
het laagland is het stroomgebied van de Overijsselsche Vecht gekozen (Zeeman, 1991).
4.2

Model opzet

De procesbeschrijving wordt bepaald door de doelstellingen van het project. Omdat het
model gebruikt moet worden om de gevolgen van klimaat- en landgebruiksveranderingen
te berekenen moet het een fysische basis hebben. Een geheel fysisch gebaseerd model is
niet haalbaar, daarom is voor een tussenvorm gekozen. Processen die direct beïnvloed
worden door klimaat- en landgebruiksveranderingen, zoals verdamping, worden op een
fysische manier beschreven. Processen die niet direct beïnvloed worden, zoals de
stroming door de grond naar open waterlopen, worden op een conceptuele manier
beschreven. De temporele resolutie moet maximaal één dag zijn om ook de
veranderingen in piekafvoeren te kunnen berekenen. Ten aanzien van de ruimtelijke
resolutie is gekozen om, afgezien van het landgebruik, in eerste instantie uit te gaan van
het niveau van de beschikbare gegevens. Aan de gewenste nauwkeurigheid (doelrandvoorwaarde) zijn vooraf geen harde eisen gesteld. Onderdeel van de ontwikkeling
van de deelmodellen is het vaststellen van de maximaal haalbare nauwkeurigheid.
Een stroomgebied (supra-regionaal niveau) kan verdeeld worden in deelstroomgebieden

1)
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(regionaal niveau) die met elkaar verbonden zijn middels het diepe grondwater en het
hoofdwaterlopen systeem. Het model is verdeeld in een hydrologische en een flowrouting component. De hydrologische component beschrijft de verdamping en de
transformatie van neerslag in afvoer van een deelstroomgebied.
component beschrijft de

stroming

door

het hoofdwaterlopen

De flowrouting

systeem

van

een

stroomgebied. De ruimtelijke variatie binnen een deelstroomgebied wordt in beschouwing
genomen middels hydrologische eenheden (supra- tot sublokaal niveau). Zo'n eenheid
bestaat uit gebieden met dezelfde kenmeken voor landgebruik, bodemfysische eigenschappen en kweVwegzijging. Per eenheid wordt met het onverzadigde zone model MUST de
actuele verdamping bepaald (De Laat, 1985). Voor een deelstroomgebied wordt op basis
van de berekeningen per eenheid een gebiedsgemiddelde verdamping bepaald. Deze
wordt ingevoerd in een neerslag-afvoermodel, het Wageningen model, waarmee de
afvoer van een deelstroomgebied wordt bepaald (Warmerdam, 1992). De afvoeren per
deelstroomgebied worden gekoppeld via een waterbewegingsmodel.
De hydrologische component van het model, dat nog steeds in ontwikkeling is, is getest
voor een deelstroomgebied van de Overijsselsche Vecht, de Radewijkerbeek. Dit gebied
heeft een oppervlakte van 113 km2 , waarvan 88 km2 in Duitsland. Gegevens van
landgebruik, bodemfysische eenheden en kweVwegzijging zijn gecombineerd met behulp
van een GIS. Dit resulteerde in 144 hydrologische eenheden. Landgebruik gegevens zijn
afgeleid van een Landsat TM beeld. De oorspronkelijke gegevens zijn geaggregeerd naar
rastercellen van 250m*250m met een methode waarbij de oorspronkelijke verdeling
zoveel mogelijk gehandhaafd is (Bakker, 1991). Bodemfysische eenheden zijn, op basis
van de Staringreeks, afgeleid van de bodemkaart (Stolte, 1991). De kweVwegzijging is
bepaald met het grondwatermodel NAGROM (De Lange, 1991). Per NAGROM-element
is een constante kweVwegzijgingsflux berekend die de interactie tussen diep grondwater
en het open water systeem weergeeft. Neerslaggegevens worden gebruikt van station
Rheezerveen en andere meteorologische gegevens van station Twenthe.

4.3

Aggregatie

Het model moet toegepast kunnen worden voor het hele laagland dat een oppervlakte
heeft van ongeveer 15.000 km2 • Een aantal van 144 hydrologische eenheden voor de
Radewijkerbeek komt dan neer op ongeveer 20.000 eenheden voor het gehele laagland.
Om de hoeveelheden in- en uitvoergegevens (data- randvoorwaarde) en de benodigde
rekentijd (hardware-randvoorwaarde) te beperken is het van belang dat het aantal
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hydrologische eenheden zo klein mogelijk is. Het aantal eenheden kan gereduceerd
worden door opschaling van de inputgegevens en door eenheden met een oppervlakte
beneden een bepaalde drempel te elimineren.
Om na te gaan wat de invloed van een reductie van het aantal hydrologische eenheden
op de model resultaten is, zijn berekeningen uitgevoerd met een verschillend aantal
eenheden. De berekeningen zijn uitgevoerd voor de jaren 1980-1989. Het aantal
eenheden is in eerste instantie gereduceerd door de invoergegevens op te schalen.
Landgebruikgegevens

zijn

opgeschaald

naar

rastercellen

van

l000m*l000m.

Bodemfysische eenheden en Nagrom-elementen met een totaal oppervlak kleiner dan 1%
van het oppervlak van de Radewijkerbeek zijn geëlimineerd. Daarnaast zijn twee
bodemfysische eenheden op basis van overeenkomstige kenmerken bij elkaar gevoegd.
Dit leverde een reductie op van 144 naar 63 eenheden. In tweede instantie is het aantal
eenheden teruggebracht door eenheden met een oppervlak <0.5% (lokaal), < 1 % (supralokaal),

<5% (supra-lokaal) en < 10% (sub-regionaal) te elimineren. Het aantal

eenheden werd hierdoor verder gereduceerd tot respectievelijk 34, 21, 6 en 1.
De invloed op de berekende afvoer is beschouwd middels de absolute fout op dagbasis
en de gemiddelde fout op jaarbasis. De jaren 1986 en 1987 zijn niet gebruikt in de
analyse vanwege ontbetrouwbare afvoermetingen. In figuur 1 wordt de spreiding van de
absolute fout op dagbasis per aggregatie scenario weergegeven. De figuur laat zien dat
de veranderingen in de absolute fout op dagbasis niet groot zijn. Dit is verklaarbaar
omdat

de

reductie

van

het

aantal

eenheden

alleen

invloed

heeft

op

de

verdampingsberekening en de verandering van de verdamping op dagbasis vrij klein is.
Er treedt echter wel een verschuiving van de fout op. Door steeds verder te aggregeren

blijven alleen de grotere eenheden over. Voor de Radewijkerbeek betekent dit een
verschuiving naar hoofdzakelijk gras en naaldbos waardoor de berekende verdamping
toeneemt. De afvoer wordt lager berekend en de reductie van het aantal eenheden zorgt
voor een steeds frequentere onderschatting van de gemeten afvoer. Dit is in tabel 3
weergegeven. De gemiddelde fout wordt meer negatief naarmate het aantal eenheden
kleiner wordt. Dit duidt op een grotere onderschatting van de gemeten afvoer. In tabel 3
is ook de gemiddelde relatieve afwijking per jaar (de gemiddelde relatieve fout ongeacht
het teken) weergegeven. Deze neemt eveneens toe naarmate het aantal hydrologische
eenheden kleiner is.
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Figuur 1 Spreiding van de absolute fout op dagbasis voor verschillende aantallen
hydrologische eenheden. De dwarsstreepjes geven van onder naar boven de
5%, 25%, 50%, 75% en 95% percentielen aan

AbsoIUI8
fout,.

Imm/daal

OA
0.2

0.0

-0.2

-OA
-0.8
144

es

34

21

8
1
Aantal eenheden

Tabel 3 Gemiddelde absolute (E.) en relatieve fout (E",J, in [mrn/jaar] respectievelijk
[%] en de gemiddelde relatieve afwijking (D,..J, in [%], voor verschillende
aggregatie scenario' s

Aantal
eenheden
144
63
34
21
6
1

E. [mm/jaar]

-11
-22
-24
-29
-37
-30

ER. (%]

-3,8
-7,4
-8,2
-9,8
-12,4
-10,1

Drel

[%]

8,0
10,3
10,9
12,2
14,0
13,1
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4.4

Conclusies

- De reductie van het aantal eenheden heeft weinig invloed op de modelnauwkeurigheid
op dagbasis. De spreiding van de fout blijft vrijwel gelijk. De nauwkeurigheid
waarmee de extreme afvoeren worden bepaald verandert dus weinig als gevolg van de
aggregaties.
- Op jaarbasis nemen de gemiddelde absolute en relatieve fout en de gemiddelde
relatieve afwijking echter toe als gevolg van de aggregaties.
- Een gemiddelde afwijking van 8% op jaarbasis is voor het model in zijn huidige vorm
voor het stroomgebied van de Radewijkerbeek de maximaal haalbare nauwkeurigheid.
Afhankelijk van waar de grens gesteld wordt kan het maximale aggregatieniveau
vastgesteld worden. Indien de maximale onnauwkeurigheid op jaarbasis op +/-10%
wordt gesteld, kan afgeleid worden dat een reductie tot 63 eenheden, gebaseerd op het
opschalen van de invoergegevens tot supra-lokaal niveau, toegepast mag worden.
- Omdat het model nog in ontwikkeling is en verschillende concepten uitgeprobeerd
worden, moet het bovenstaande gezien worden als een indicatie van de gevolgen van
aggregatie van invoergegevens. Verder zijn naast de toegepaste aggregaties ook andere
denkbaar. Een definitieve keuze van het gewenste niveau kan nog niet gemaakt
worden. Het lijkt echter waarschijnlijk dat een opschaling van de invoergegevens naar
supra-lokaal niveau haalbaar is.

5

DISCUSSIE

De hydrologische modellen NAGROM, DEMGEN en MOLAR worden alle drie
ontwikkeld om op (sub)fluviale schaal scenario's door te kunnen rekenen.
Om de effecten van voorgestelde maatregelen goed in te schatten worden er eisen gesteld
aan de nauwkeurigheid waarmee effecten worden bepaald. Voor NAGROM zijn deze
eisen van te voren vastgesteld, voor de modellen DEMGEN en MOLAR was dat vooraf
niet mogelijk. De kwaliteit van deze modellen is beoordeeld tijdens de modelvalidatie.
De kwaliteit van het model wordt bepaald door de keuze van de procesbeschrijving en
door de schaal van de hydrologische eenheden. Het schaalniveau waarop gerekend wordt
is gedetailleerder dan het schaalniveau van de vraagstelling.
Zoals in de inleiding is vermeld wordt de keuze van de meest optimale schaal beperkt
door een aantal randvoorwaarden, nl. de hardware-, data- en doelrandvoorwaarden. De
manier waarop de meest optimale schaal is gevonden is voor NAGROM anders dan voor
de modellen DEMGEN en MOLAR. Voor NAGROM is deze gevonden door "downsealing" , nl. van grof naar fijn. Bij het "down-sealen" is de procesbeschrijving aangepast
aan het schaalniveau waarop gerekend wordt. Met name de keuze van de
procesbeschrijving is van sterke invloed op de nauwkeurigheid van de berekeningsresultaten. Bij DEMGEN en MOLAR is voor de hydrologische eenheden uitgegaan van
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de meest gedetailleerde beschikbare gegevens en is daarbij gekozen voor een bepaalde
procesbeschrijving, waarmee de ondergrens van de nauwkeurigheid werd vastgelegd.
Vervolgens zijn de hydrologische eenheden geaggregeerd ("up-sealing"), onder
voorwaarde dat rekening wordt gehouden met het belang van elke eenheid. Dit blijkt
weinig invloed te hebben op de berekeningsresultaten.
De meest optimale schaal blijkt voor de drie modellen weinig te verschillen en is voor
de toepassing op (sub)fluviale schaal ongeveer één hydrologische eenheid per vierkante
kilometer.

6

ALGEMENE CONCLUSIES

Op basis van onze ervaringen met het modelleren op (sub)fluviale schaal zijn de
volgende conclusies te trekken:
- De nauwkeurigheid waarmee de effecten van veranderingen, die door modellen
worden berekend, wordt bepaald door de gekozen procesbeschrijving, het schaalniveau
van de hydrologische eenheden en de betrouwbaarheid van de data.
- In data ongelimiteerde systemen wordt de keuze van de procesbeschrijving bepaald
door de schaal waarvoor berekeningen moeten worden uitgevoerd (doelrandvoorwaarde) en de toelaatbare omvang van de berekeningen (hardwarerandvoorwaarde). De eenmaal gekozen procesbeschrijving bepaalt grotendeels de
nauwkeurigheid van de te berekenen effecten en legt daarmee ook de ondergrens van
de nauwkeurigheid vast.
- Vanwege de doel- en de hardware-randvoorwaarde is aggregatie van de
invoergegevens noodzakelijk. In het algemeen wordt geaggregeerd door onbelangrijke
eenheden te elimineren. Het belang van eenheden wordt bepaald door de relevantie
van de eenheid en de invloed van de eenheid op het proces. De relevantie van de
eenheid wordt bepaald door het relatieve oppervlak en de doelstelling van de
berekening (bijv. de relatieve belasting).
- De mate van aggregatie wordt bepaald door de toename van de onnauwkeurigheid en
de hardware boundary condition.
- Bij NAGROM is de procesbeschrijving aangepast aan het schaalniveau waarop
gerekend wordt. Voor MOLAR en DEMGEN, waar wordt uitgegaan van de meest
gedetailleerde beschikbare gegevens ("vrijwel ongelimiteerde data"), is in principe
gekozen voor een bepaalde procesbeschrijving. Daarmee is de ondergrens van de
nauwkeurigheid vastgelegd.
- Uitgaande van de gekozen procesbeschrijving en van de aggregatie procedure zoals
boven beschreven blijkt aggregatie relatief weinig invloed te hebben op de berekende
grootheden.
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VARIATIE IN KWEUWEGZLJGING EN INVLOED VAN DE TIJDSTAP OP
AFVOEREN EN GRONDWATERSTANDEN BEREKEND MET MODEL
MOGROW
E.P. Quemer

SAMENVATTING
Om de effecten van waterhuishoudkundige ingrepen in een gebied te kunnen
kwantificeren, is het regionale model MOGROW ontwikkeld. MOGROW beschrijft de
waterbeweging in de verzadigde zone, de onverzadigde zone en het oppervlaktewater.
Daardoor is het model een goed. instrument om beter inzicht te verkrijgen in
hydrologische schaalproblemen binnen het regionale systeem (op lokaal niveau). Voor
ééndimensionale grondwatermodellen is de kwel- of wegzijgingsflux een randvoorwaarde
die de schakel met het regionale systeem beschrijft. Meestal krijgt deze flux een
constante waarde. Echter, het model MOGROW berekent de kwel/wegzijgingsflux. Het
blijkt dat de flux afhankelijk is van de diepte van het grondwater en bovendien sterk in
de tijd varieert. Hydrologische modellen maken onderscheid in de ruimte en in de
tijdschaal. Voor de tijdschaal is dit nader uitgewerkt. Berekeningen zijn uitgevoerd met
verschillende tijdstappen (1, 3 en 10 dagen). De optredende verschillen in berekende
afvoeren en grondwaterstanden zijn vergeleken. Bij een grotere tijdstap wordt de
piekafvoer veel lager dan de gemeten afvoer. Evenwel de fluctuatie in grondwaterstanden
neemt toe.

1

INLEIDING

Waterhuishoudkundige ingrepen in een gebied hebben invloed op de omgeving,
resulterend in veranderingen in grondwaterstanden en/of open waterpeilen. De intensiteit
van de ingreep en de fysische eigenschappen van de bodem in het desbetreffende gebied
bepalen de grootte van de veranderingen. Om de effecten van deze ingrepen op regionale
schaal te kunnen kwantificeren, is een regionaal waterhuishoudkundig model nodig.
Hiervoor is het model MOGROW ontwikkeld, dat een koppeling is van het grondwatermodel SIMGRO en het oppervl3.ktewatermodel SIMWAT (Quemer, 1993).
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Een regionaal grond- en oppervlaktewatermodel (zoals MOGROW) heeft als nadeel dat
het complex en bewerkelijk is. Het is evenwel een model waarin het hydrologische
systeem grotendeels is beschreven en waarin de randvoorwaarden een geringe invloed
hebben op de resultaten. Immers de rand van het modelgebied kan op grote afstand van
een onderzoeksgebied worden gelegd. Dit is een groot verschil met bijvoorbeeld een
ééndimensionaal model waarbij
de grootte van de onderrandvoorwaarde
(kwel/wegzijging) een directe invloed heeft op de berekende grondwaterstanden en
verdamping.
Een ingreep in het regionale hydrologisch systeem (bijv. verandering stuwpeilen,
onttrekkingen, ontwatering) veroorzaakt primair veranderingen in grondwaterstanden.
Secundaire invloeden zijn onder andere veranderingen in capillaire opstijging, werkelijke
verdamping, beregeningsbehoefte (en de onttrekking hiervan) en kwel. Door de regionale
interactie verandert bij elke ingreep de waarde van deze secundaire parameters meer of
minder en zodoende wordt de ingreep gecompenseerd. Dit maakt het voorspellen wat het
effect is van regionale maatregelen zeer moeilijk. In een ééndimensionaal model zijn niet
alle compenserende processen opgenomen of zijn juist een randvoorwaarde van zo'n
model. Een regionaal model dat de waterbeweging beschrijft in zowel de verzadigde
zone, de onverzadigde zone en het oppervlaktewater is daardoor een goed instrument om
beter inzicht te verkrijgen in hydrologische schaalproblemen binnen het regionale systeem
(op lokaal niveau).
Een regionaal grond- en oppervlaktewatermodel heeft een ruimtelijke verdeling en een
tijdschaal. De tijdstap wordt bepaald door de belangrijkste processen en invoergegevens,
zoals meteo-gegevens, oppervlakkige afstroming, onverzadigde grondwaterstroming,
verzadigde grondwaterstroming, drainage, infiltratie en stroming in het oppervlaktewater.
In het algemeen bepalen de schematisatie en oplossingsprocedures in het model de
grootte van de tijdstap. Of het proces met deze tijdschaal wel goed gemodelleerd kan
worden, komt vaak op de tweede plaats.
Voor de ruimtelijke verdeling spelen een aantal factoren en de hydrologische processen
een belangrijke rol. De detaillering van het bodemgebruik en bodemfysische
eigenschappen is een belangrijke factor voor de schematisatie van de onverzadigde zone,
maar ook de beschikbaarheid van zulke gegevens. De mogelijkheid om wel of niet te
beregenen speelt soms ook mee. De detaillering van de verzadigde zone, zowel
horizontaal als verticaal is belangrijk. Watervoerende en weerstandbiedende lagen worden
in het verticale vlak in het algemeen quasi-driedimensionaal geschematiseerd. In het
horizontale vlak worden eindige elementen of een differentieschema toegepast. De grootte
van deze elementen bepaalt de detaillering van de grondwaterstanden en regionale fluxen.
De lokatie van de elementen wordt bepaald door de onverzadigde zone en door het
oppervlaktewatersysteem. Het oppervlaktewater met een grote variatie in afmetingen
wordt geschematiseerd in een aantal klassen (Ernst, 1978). De grotere waterlopen zijn
van belang om samen te vallen met de knooppunten van het verzadigd systeem om de
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drainageweerstand van deze waterlopen expliciet aan een aantal knooppunten toe te
kennen.
Genoemde tijd- en ruimtelijke schaalproblemen moeten onderzocht worden. Dit is nodig
voor een verantwoorde schematisatie bij nieuwe toepassingen van hydrologische
modellen. Dit artikel geeft antwoord op de volgende vragen:
- wat is de variatie in kwel- of wegzijgingsflux, die een ééndimensionaal model als
randvoorwaarde gebruikt voor de regionale interactie;
- wat is de invloed van de tijdstap op het simuleren van afvoeren en grondwaterstanden.
Alvorens op deze schaalproblemen in te gaan, zal in Hoofdstuk 2 een summiere
beschrijving van het regionaal hydrologisch model MOGROW worden gegeven.
Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van het studiegebied. Hoofdstuk 4 geeft de
berekende kwellwegzijging voor een aantal grondwatertrappen. In Hoofdstuk 5 zijn
verschillende tijdstappen gebruikt voor de simulaties; de effecten hiervan op berekende
afvoeren en grondwaterstanden zullen worden bekeken.

2

REGIONAAL MODEL MOGROW

Het regionaal grondwaterstromingsmodel SIMGRO beschrijft de stroming in de
verzadigde zone, de onverzadigde zone en het oppervlaktewater (Querner & Van Bakel,
1989). In Figuur 1 is een schematisch beeld gegeven van het model. Voor de berekening
van het vochttransport in de onverzadigde zone worden twee reservoirs beschouwd, één
voor de wortelzone en één voor de ondergrond. Hierbij is de ondergrond gedefinieerd
als het profiel tussen wortelzone en freatisch vlak volgens het schema in Figuur 1.
Het bergend vermogen van de wortelzone hangt af van de dikte van de zone en van de
vochtkarakteristiek van het bodemmateriaal. Toevoeging of onttrekking hieruit zijn
neerslag, beregening, verdamping, capillaire flux en percolatie. Als de vochtvoorraad
behorende bij het evenwichtsprofiel wordt overschreden, zal het overtollige vocht
percoleren naar de ondergrond. Als er minder vocht dan behorende bij het
evenwichtsprofiel in de wortelzone aanwezig is, kan er een capillaire flux optreden. Uit
de waterbalans van de ondergrond wordt een verandering van de grondwaterstand
berekend die afhankelijk is van een bergingscoëfficient. Het vochttransport in de
onverzadigde zone wordt op deze wijze op een pseudo-stationaire wijze benaderd, dat wil
zeggen volgens een opeenvolging van stationaire situaties.
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Het oppervlaktewater wordt gesimuleerd als bakmodel met eenvoudige hulpmiddelen om
peilbeheer te realiseren. Als nieuwe mogelijkheid kan dit bakmodel worden vervangen
door het oppervlaktewatermodel SIMWAT, dat de waterbeweging in waterlopen
beschrijft (Quemer, 1986). Het oppervlaktewater wordt dan geschematiseerd met behulp
van leidingvakken en knooppunten. Speciale leidingen of knooppunten zijn bijvoorbeeld
duikers, stuwen, inlaatwerken en vaste waterpeilen. Stuwpeilen worden in de tijd
gevarieerd voor het peilbeheer. Het model MOGROW bestaat dan uit een koppeling van
het grondwaterdeel van SIMGRO met het oppervlaktewatermodel SIMWAT. Het
grondwaterdeel rekent in het algemeen met tijdstappen van 1 dag; het
oppervlaktewaterdeel werkt daarentegen met veel kleinere tijdstappen (0,5 tot 2 uur). De
interactie grondwater en oppervlaktewater wordt voor deze kleinere tijdstap berekend en
gesommeerd om dit voor de volgende berekening in het grondwaterdeel te gebruiken
voor de berekening van een nieuwe grondwaterstand.
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MOGROW TOEGEPAST OP DE POELSBEEK EN BOLSCHERBEEK

3

De Poelsbeek en Bolscherbeek ontspringen nabij Haaksbergen (Ov) en stromen in
noordwestelijke richting om uiteindelijk af te wateren op het Twentekanaal nabij Goor.
Het stroomgebied van de twee beken is 6400 ha. De meest voorkomende bodemeenheden
zijn veldpodzolgronden, beekeerdgronden en enkeerdgronden. De dikte van het
watervoerende pakket (freatisch) varieert tussen de 10 en 60 m. De doorlatendheid is
ongeveer 12 tot 14 m ·d-1• Het bodemgebruik in het stroomgebied is grasland (47%),
mais (21%), bos (24%) en stedelijk gebied (8%). Het gebied is licht hellend (van 30
m+NAP in het zuidoosten tot 12 m+NAP in het noordwesten). Voor een uitgebreide
gebiedsbeschrijving en hydrologische modellering zie Quemer (1993).
Voor het model MOGROW is het grondwatersysteem geschematiseerd met behulp van
437 knooppunten, waarbij elk knooppunt ongeveer 25 ha beschrijft (Fig. 2).

I
N

o

2

3

4km

o VII locatie waar kwellwegzijging is berekend (Fig. 3)
'PI locatie stuw PI
hoofdwater/open (geschematiseerd in SIMWAn

Figuur 2

Schematisatie van het grondwatersysteem als knooppunten van een eindig
elementenmodel en de deelgebieden voor het modelleren van de onverzadigde
stroming. De belangrijkere waterlopen zijn als netwerk geschematiseerd
(Quemer, 1993)
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Voor de onverzadigde zone is het gebied opgedeeld in 78 deelgebieden met daarbinnen
verschillende bodemgebruiksvormen. Het aantal deelgebieden is bepaald door de
verschillende bodemeenheden (vochtkarakteristieken), de diepte van het grondwater en de
afwateringseenheden. De belangrijkere waterlopen zijn geschematiseerd als een netwerk
met daarin de belangrijke kunstwerken (61 stuwen en 4 duikers). De overige kleinere
waterlopen zijn als een bak beschouwd en gekoppeld aan het netwerk. Drie
ontwateringssystemen bepalen de relatie tussen grondwater en oppervlaktewater. Het
secundair systeem is onderverdeeld in de belangrijke waterlopen voor de afwatering en
de overige. Het tertiair systeem bestaat uit de perceelsloten en greppels.
Voor het gebied van de Poelsbeek en de Bolscherbeek rekende het grondwatermodel
SIMGRO mettijdstappen van 1 dag en rekende het oppervlaktewatermodel SIMWAT
met tijdstappen van 15 minuten. De grondwaterstanden en afvoeren zijn vergeleken met
gemeten waarnemingen (Quemer,
1993). De standaardafwijking voor de
grondwaterstanden varieerde tussen 7 en 19 cm (9 peilbuizen), tussen 20 en 25 cm (3
peilbuizen) en tussen 26 en 30 cm (2 peilbuizen). Het verschil tussen berekende en
gemeten afvoeren wordt in Hoofdstuk 5 besproken.

4

BEREKENING KWEL EN WEGZUGlNG MET MOGROW

Voor een ééndimensionaal grondwatermodel is de kwel of wegzijging een
randvoorwaarde die de schakel met het regionale systeem beschrijft. Bij toepassing van
een regionaal model is deze flux onderdeel van het model (zie Fig. 1). Voor een aantal
lokaties in het studiegebied is deze flux met het model MOGROW berekend. In Figuur 3
zijn voor een aantal grondwatertrappen de kwel/wegzijgingsfluxen uitgezet tegen de
diepte van het grondwater. Uit Figuur 3 blijkt dat de diepte van het grondwater een
belangrijke rol speelde.
Voor 'ondiepe' grondwatertrappen (Gt II en IV) bepaalde bovendien de tijd in hoge mate
de flux-intensiteit. Het onderscheiden van de zomer- en winterwaarden laat zien dat aan
het eind van de zomer een diepe grondwaterstand overeenkwam met de kleinste flux
(Fig. 3). Gedurende de winter wordt de grondwaterstand ondieper en neemt de flux toe.
In het vooIjaar bereikt de flux zijn hoogste waarde. Voor deze 'ondiepe'
grondwatertrappen bepalen de hogere grondwaterstanden van de omringende lokaties
(gebieden met Gt VI en VII) de flux. In de loop van de winter wordt de
grondwaterstand in deze gebieden met Gt VI en VII hoger en veroorzaakt een grotere
wegzijging.
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aangegeven in Fig. 2; weersgegevens 1988 tlm 1991)

Voor de diepere grondwatertrappen (Gt VI en VII) is de invloed van de tijd sterk
afgenomen en vinden we een meer eenduidige relatie met de grondwaterstand (Fig. 3).
De doorlatendheid van de ondergrond (kD en c) bepalen de wegzijging. De invloed van
het gebied waar het water naartoe stroomt met 'ondiepere' grondwatertrappen en
daardoor geringe peilfluctuaties, is veel minder. De variatie in maaiveld speelt in het
algemeen een belangrijke rol bij de grootte van de kwel of wegzijging. De hier
gepresenteerde resultaten zijn alleen van toepassing op de hellende zandgebieden van
Nederland.

5

INVWED TODSTAP OP BEREKENDE AFVOEREN EN GRONDWATERSTANDEN

Grondwatermodellen hebben veelal een eigen indeling van de tijdschaal. Tijdstappen van
één uur tot 10 dagen komen voor (vnl. in onverzadigde stromingsmodellen). Met name
de fluctuaties in berekende afvoeren en grondwaterstanden zullen bij deze tijdschalen
verschillen. Voor het stroomgebied van de Poelsbeek wordt dit geillustreerd aan de hand
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van berekeningen met verschillende tijdstappen (paragraaf 5.1). In Paragraaf 5.2 is een
analyse uitgevoerd om de verschillen in tijdstappen te relateren aan verschillen in
grondwaterstanden (gemiddeld hoogste en gemiddeld laagste). Hiervoor is het regionale
systeem in het model vereenvoudigd tot een ééndimensionale benadering.

S.l

Berekening van afvoeren met het regionaal model MOGROW

Voor het stroomgebied van de Poelsbeek is de tijdstap van de grondwatermodule van
MOGROW, oorspronkelijk 1 dag, vergroot tot 10 dagen. Het verschil in de berekende
afvoeren met daarbij de gemeten afvoeren is in Figuur 4 weergegeven. De fluctuatie van
de werkelijke afvoeren wordt met tijdstappen van 1 dag redelijk benaderd. Bij 10 dagen
worden de piekafvoeren lager en duren dan ook langer dan in werkelijkheid (Figuur 4).
Bovendien kan de afvoerpiek veel later optreden dan in werkelijkheid.
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Gemeten en berekende afvoeren voor de Poelsbeek bij stuw PI (aangegeven
in Fig. 2). De berekeningen zijn uitgevoerd met het model MOGROW en
tijdstappen van 1 en 10 dagen voor het grondwaterdeel (weersgegevens 1989
en 1990)

Variatie in kwel/wegzijging en invloed van de tijdstap op afvoeren en grondwaterstanden

In het algemeen werken hydrologische modellen met weersgegevens op dagbasis. Deze
gegevens op dagbasis kunnen ook al beperkend zijn voor het goed simuleren van de
afvoeren. Bijvoorbeeld een hevige bui 's nachts van 40 mm, kan in twee opeenvolgende
dagen elk een neerslag van 20 mm geven. Een berekening met deze gegevens of één
dag met 40 mm neerslag, zal een andere piekafvoer geven. Zo ook als de tijdstap 10
dagen bedraagt. Deze situaties zijn doorgerekend alsof ze optreden in de maand februari
1990: een droge periode van 10 dagen met daarbinnen 2 dagen neerslag van elk 20 mm
of 1 dag een neerslag van 40 mmo De rest van de weersgegevens is afkomstig van het
stroomgebied van de Poelsbeek. In Tabel 1 zijn de berekende piekafvoeren gegeven voor
de stuw PI. Bij twee dagen neerslag berekent het model een piekafvoer die 16% lager is
dan bij een bui in één dag. Voor een tijdstap van 10 dagen wordt de piekafvoer 44%
lager. Voor deze berekeningen is ervan uitgegaan, dat geen oppervlakkige afstroming
optreedt.

Tabell

5.2

Berekende piekafvoeren bij stuw PI (aangegeven in Figuur 2) in februari
1990 voor het gebied van de Poelsbeek bij twee fictieve neerslagintensiteiten
en verschillende tijdstappen voor het grondwaterdeel van model MOGROW

Aantal dagen

Neerslag

neerslag

intensiteit

Tijdstap

Berekende piekafvoer

(mm-d-1)

(d)

(m3·s-1)

2

20

1

0,67

1

40

1

0,78

10

4

10

0,54

Berekening van grondwaterstanden met een ééndimensionaal model

De landsdekkende informatie over grondwatertrappen wordt veelvuldig gebruikt in
hydrologische studies. Modelberekeningen worden dan vaak uitgevoerd met ééndimensionale modellen, waarbij de onderrandvoorwaarde (kwel/wegzijging) zodanig
wordt gekozen, dat daarmee een bepaalde grondwatertrap wordt gesimuleerd. Nagegaan
is wat het effect was van de grootte van de tijdstap op de berekende gemiddeld hoogste
(GHG) en gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG), gebruikmakend van weersgegevens
van De Bilt (1951 tlm 1990). Als hydrologisch model is hiervoor de module voor de
onverzadigde zone uit het model MOGROW genomen (Figuur 5). Daarbij is de interactie
grondwater en oppervlaktewater uit het verzadigde deel van belang (secundair en tertiair
systeem, en greppels).
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Neerslag

Drainage
Secondair

Regionale flux (Fig.6)

Figuur 5

Het ééndimensionale model (onverzadigde zone en ontwateringssystemen uit
model MOGROW, zie Fig. 1) waarmee grondwaterstanden zijn berekend
over de periode 1951 tlm 1990

De hydrologische parameters zijn ontleend aan het stroomgebied van de Poelsbeek en de
Bolscherbeek. Drie berekeningen zijn uitgevoerd die als resultaat een Ot ID, IV en VII
gaven. De onderrandvoorwaarden voor de drie grondwatertrappen zijn in Figuur 6
aangegeven. De resultaten van de berekeningen zijn voor drie perioden van elk acht jaar
weergegeven in Tabel 2: een natte periode met hoge grondwaterstanden (1961 tlm 1968);
een periode met de laagste grondwaterstanden (1971 tlm 1978); en tot slot de tachtiger
jaren met weer iets hogere grondwaterstanden.
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Het verschil in GHG- en GLG-waarden tussen tijdstappen van 1 en 3 dagen is zeer
gering. Daarentegen geven tijdstappen van 10 dagen voor Gt m en IV kleinere GHGwaarden, maar voor Gt VII een grotere GHG-waarde. Een grotere GHG- en GLGwaarde voor Gt VII komt doordat alle waterbewegingen door de tiendaagse tijdstap
afgevlakt worden. Voor Gt m en IV wordt de GHG-waarde kleiner door de expliciete
berekeningsprocedure van de drainage. De drainage over een tijdstap wordt dan berekend
als functie van de grondwaterstand aan het begin van een tijdstap. Als een aantal buien
binnen een tijdstap van 10 dagen voorkomt, zal de grondwaterstand zeer snel stijgen. De
drainage blijft tijdens de tijdstap klein door de lage grondwaterstand aan het begin van
die tijdstap. Bijeen berekening met tijdstappen van 1 dag zal de grondwaterstand per
dag stijgen en de drainage neemt elke dag toe. Hierdoor zal in totaliteit de
grondwaterstand bij tijdstappen van 1 dag minder snel stijgen dan bij tijdstappen van 10
dagen.
Tabel 2 De gemiddeld hoogste (GHG) en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG)
voor drie grondwatertrappen en drie tijdstappen berekend met het
ééndimensionale model uit Figuur 5. Resultaten zijn gegeven voor drie
verschillende perioden
Periode

Tijdstap

Grondwaterstand (cm-mv)
Gtill

1961 tlm 1968

1971 tlm 1978

1981 tlm 1988

GtIV

GtVII

(d)

GHG

GLG

GHG

GLG

GHG

GLG

1

0.36

0.83

0.51

1.05

1.18

1.62

3

0.34

0.84

0.47

1.04

1.17

1.61

10

0.22

0.92

0.37

1.09

1.37

1.90

1

0.46

0.95

0.68

1.18

1.57

1.85

3

0.43

0.97

0.66

1.18

1.51

1.81

10

0.28

1.04

0.58

1.24

1.84

2.24

1

0.40

0.94

0.58

1.13

1.36

1.69

3

0.40

0.96

0.57

1.14

1.34

1.72

10

0.23

1.04

0.45

1.19

1.57

2.04
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De weersgesteldheid van de drie perioden geeft ook aanmerkelijke verschillen in GHG en
GLG (Tabel 2). Voor een aantal jaren geeft dit dan ook een iets andere grondwatertrap.
Voor de periode 1971 tlm 1978 en een Gt VII, is de GHG-waarde 39 cm groter dan de
periode 1961 tlm 1968 (tijdstap 1 dag). Voor de GLG is dit verschil 23 cm. Voor de
ondiepe grondwatertrappen neemt de invloed van de weersgesteldheid af. Deze extreme
verschillen zullen bij berekeningen met een regionaal model iets minder zijn. In zo'n
geval zal de kwel of wegzijging tussen de drogere en nattere jaren verschillen en worden
de variaties minder (terugkoppelingseffect).

6

CONCLUSIE

Bij het toepassen van ééndimensionale modellen wordt de onderrandvoorwaarde vaak als
een constante flux genomen. Uit Figuur 3 blijkt dat dit geen realiteit is. Voor de Gt's II
en IV is er een grote variatie in de flux over het jaar met duidelijke verschillen tussen
de zomer- en winterperiode. Hierbij is de droogte in de zomer en de neerslag in de
winter van belang hoe groot dit verschil is. Voor de Gt's VI en VII zijn de fluxen
primair afhankelijk van de diepte van het grondwater. De variatie van de
kwel/wegzijgingsflux in de tijd is beperkter.
Verschillen in tijdstap, maar ook doordat totale neerslag op dagbasis bekend is, kan voor
een gebied aanzienlijke verschillen in berekende piekafvoeren geven. De invloed van de
tijdstap op de berekende grondwaterstanden is tussen tijdstappen van 1 en 3 dagen
beperkt, maar met 10 dagen geeft het aanzienlijke verschillen. De berekende GHG- en
GLG-waarden veranderen door het gebruik van verschillende tijdstappen. De waarden
reageren per grondwatertrap verschillend. De variaties in GHG- en GLG-waarden in
drogere en nattere perioden zijn aanzienlijk. Bij het gebruik van Gt-kaarten zal met deze
variaties rekening moeten worden gehouden.
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INVLOED WATERHUISHOUDING
NUTRIENTEN

OP

UIT-

EN

AFSPOELING
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SAMENVATTING
Bij regionale studies naar uit- en afspoeling van nutriënten naar grond- en
oppervlaktewater wordt de regio in het algemeen geschematiseerd in homogene deelgebieden. Per deelgebied wordt de waterhuishouding geanalyseerd en vervolgens de
nutriëntenhuishouding. Onderzoek van DLO-Staring Centrum toont aan dat voor de
analyse van de stikstofhuishouding in de bodem de onverzadigde zone een cruciale rol
speelt. De pF-curve, die de waterhuishouding in de onverzadigde zone beïnvloedt, blijkt
de stikstofhuishouding nog sterker te beïnvloeden. Voor de analyse van de
fosforbelasting op het oppervlaktewater blijkt een correcte simulatie van
grondwaterstanden en de afvoerverdeling uit de verschillende bodemlagen van groot
belang te zijn. Aanbevolen wordt om toekomstig hydrologisch onderzoek voor regionale
nutriëntenstudies vooral te richten op de onverzadigde zone en op het detailontwateringssysteem. Een gevoeligheidsanalyse van de nutriëntenhuishouding is nodig om
aan dit onderzoek richting te kunnen geven.

1

INLEIDING

Bij regionale studies naar de belasting van grond- en oppervlaktewater met stikstof en
fosfor speelt hydrologie een belangrijke rol. Immers, water is de drager van opgeloste
stoffen, en vormt dus het belangrijkste transportmiddel voor nutriënten in de bodem naar
grond- en oppervlaktewater. Een goede analyse van de waterhuishouding is derhalve een
onmisbaar onderdeel van studies naar stikstof- en fosfortransport in en door de bodem
naar grond- en oppervlaktewater. Voor de beschrijving van de waterhuishouding voor de
analyse van stoftransport, bestaan diverse simulatiemodellen met verschillende graden van
complexiteit. Voor analyse van de stikstof- en fosforbelasting kunnen deze hydrologische
modellen, c.q. de modeluitkomsten, worden gekoppeld aan stoftransportmodellen. Op
DL0-Staring Centrum bestaat ervaring op dit gebied door koppeling met de
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hydrologische modellen SWACROP (Feddes et al., 1987), WATBAL (Berghuijs-van
Dijk, 1985), DEMGEN (Grashoff et al., 1988) als voorbeelden van één-dimensionale
modellen en met SIMGRO (Querner & van Bakel, 1989) als voorbeeld van een regionaal
model.
Beleidsondersteunende modelstudies naar de belasting van grond- en oppervlaktewater
met nutriënten worden in het algemeen in fasen uitgevoerd. Na de gebiedsschematisering
wordt eerst de simulatie van de waterhuishouding gedaan. Na toetsing van deze
uitkomsten worden vervolgens de berekeningen voor de nutriënten uitgevoerd. Toetsing
van hydrologische modellen gebeurt op de ter beschikking staande gegevens, zoals
grondwaterstanden, isohypsen en gebiedsafvoeren. Dit hoeft nog niet te betekenen dat
zo'n getoetst hydrologisch model ook voldoende betrouwbare resultaten levert voor de
nutriëntenberekeningen.
Voor de analyse van de stikstof- en fosforhuishouding in bodem en grondwater is op
DLO-Staring Centrum het simulatiemodel ANIMO ontwikkeld (Berghuijs-van Dijk et al.,
1985; Rijtema & Kroes, 1991).
Alvorens in te gaan op twee toepassingen, waarbij de invloed van de waterhuishouding
op de stikstof- en fosforhuishouding zal worden geïllustreerd, geeft hoofdstuk 2 een
globale beschrijving van het model ANIMO. Hoofdstuk 3 beschrijft de invloed van de
waterhuishouding op de stikstofuuishouding en Hoofdstuk 4 de invloed van de
waterhuishouding op de fosforuitspoeling naar het oppervlaktewater.

2

HET MODEL ANIMO

In het bodem-water-gewas systeem komen stikstof en fosfor in diverse verschijningsvormen voor (Fig. 1). Een belangrijke component is hierbij de opslag van stikstof en
fosfor in organische vorm zoals humus, plantenwortels en vers organisch materiaal.
Daarom is in het model ANIMO, behalve de stikstof- en fosforcyclus in de bodem, ook
de koolstofcyclus kwantitatief beschreven. Via de koolstofcyclus zijn de stikstof- en
fosforhuishouding in de bodem dan ook modelmatig gekoppeld.
Als gevolg van fysische, chemische en microbiologische processen kan de ene vorm van
stikstof enlof fosfor in een andere vorm worden omgezet. De milieufactoren temperatuur,
vochtspanning,
zuurgraad en
bodemaëratie beïnvloeden de biologische
omzettingsprocessen. Daarom is in het model ANIMO een module voor de temperatuur
en één voor de zuurstofdiffusie opgenomen. De vochtspanning volgt uit de
hydrologische modelberekeningen. Het effect van zowel temperatuur, zuurgraad als
vochtspanning wordt in het model ANIMO in rekening gebracht door reductiefactoren op
de potentiële atbraakcoëfficiënten voor organische stof. Vochtspanning en bodemaëratie
zijn onderling gekoppeld in het bodemsysteem. Bij een hoge vochtspanning zal de zuur

40

Invloed waterhuishouding op uit- en afspoeling nutri~ten

N in oplossing

N in vaste stof

Ningasvorm

NH3

NH.t aan

bodemcomplex

~=====:J

I-

Afvoer

P in vaste stof

P in oplossing

Afvoer

o

C in vaste stof

C in oplossing

Cingasvorm

C in humus!

biomassa

Figuur 1

Schematische weergave van de (a) stikstof- (b) fosfor- en (c) koolstofcyclus
in het bodem-water-gewas systeem
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stofvoorziening voor biologische processen in het algemeen niet geremd worden, maar
kan mogelijk de biologische activiteit geremd worden door vochtgebrek. Bij een lage
vochtspanning is de bodemaëratie onvoldoende en wordt de biologische activiteit
gestuurd door het zuurstofaanbod en de aanwezigheid van nitraat. In het model ANIMO
worden daarom deze zuurstofvragende processen in de bodem berekend in samenhang
met de zuurstofdiffusie vanaf het maaiveld.
De verschillende organische materialen in de bodem bevatten zowel stikstof, fosfor, als
koolstof, zodat omzettingen in de koolstofcyclus corresponderen met omzettingen in de
stikstof- en fosforcyclus. Het humeuze materiaal dat bij afbraak van vers organisch
materiaal wordt gevormd, heeft doorgaans een belangrijk hoger stikstof- en fosforgehalte
dan het verse organische materiaal waaruit het wordt gevormd. In het model ANIMO
treedt daarom bij humusvorming in het algemeen stikstof- en fosforimmobilisatie op, dat
wil zeggen een netto vastlegging van stikstof en fosfor. Bij de afbraak van materialen die
rijker zijn aan stikstof en fosfor, zoals drijfmest, kan stikstof en fosfor vrijkomen in het
model ANIMO ten gevolge van afbraak van organische stof. Dit wordt mineralisatie
genoemd.
De omzetting van ammonium in nitraat, nitrificatie genoemd, verloopt onder aërobe omstandigheden doorgaans veel sneller dan het vrijkomen van ammonium door afbraak van
organisch materiaal. Hierdoor is de ammoniumconcentratie in de bodem onder aërobe
omstandigheden in het algemeen laag. Onder anaërobe omstandigheden kan het nitraation als zuurstofdonor fungeren, waarbij stikstofgas en, in mindere mate, lachgas ontstaat.
Bij dit proces, denitrificatie genoemd, komt zowel ammonium als fosfor vrij door de
afbraak van organisch materiaal. Het al dan niet optreden van denitrificatie wordt in het
model ANIMO bepaald door de processnelheden en door de beschikbaarheid van zuurstof in de bodem.
Verder bepaalt de adsorptie aan het bodemcomplex de mobiliteit van stikstof- en fosforverbindingen in de bodem. Dit geldt voor het amoniumion, dat in het model ANIMO
geadsorbeerd wordt verondersteld aan humus en aan het adsorptiecomplex van de
kleifractie in de bodem. Ortho-fosfaat wordt verondersteld vastgelegd te worden aan de
in de bodem aanwezige aluminium- en ijzeroxiden en ook aan de humusfractie in de
bodem. Adsorptie vertraagt de uitspoeling van de desbetreffende stoffen. Doordat in het
model ANIMO de adsorptie van fosfor als een kinetisch proces wordt beschouwd, komt
een aanzienlijk deel van de aldus vastgelegde fosfor niet meer beschikbaar voor gewasgroei.
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3

INVWED WATERHUISHOUDING OP DE STIKSTOFHUISHOUDING

De totale toevoer van stikstof naar de Nederlandse bodem bedraagt op jaarbasis ongeveer
1,4 miljoen ton N (Kroes, 1991). De bruto gewasopname is ongeveer 0,65 miljoen ton
N, en de vervluchtiging van ammoniak circa 0,05 miljoen ton N. Dit betekent dat aan
de Nederlandse bodem een overmaat aan stikstofverbindingen van ruwweg 100% wordt
toegediend. Indien dit totale overschot op de stikstotbalans naar grond- en
oppervlaktewater zou worden afgevoerd, dan zou dit een gemiddelde stikstofconcentratie
van ruwweg 65 g.m-3 N betekenen. Ongeveer 70% van het jaarlijkse stikstofoverschot
van 0,7 miljoen ton N wordt via denitrificatie omgezet in stikstofgas en lachgas en
verdwijnt op deze manier uit het systeem, en 30% (0.2 miljoen ton N) wordt afgevoerd
naar grond- en oppervlaktewater (Kroes, 1991).
Voor een goede voorspelling van de stikstofconcentraties in de afvoer naar grond- en
oppervlaktewater is het dus van groot belang de verdwijning van stikstof door
denitrificatie op een juiste manier te schatten. Denitrificatie kan alleen optreden indien
geen vrije zuurstof in het bodemsysteem aanwezig is. Zuurstoftransport in de bodem
vindt plaats door zuurstofdiffusie in de met lucht en water gevulde bodemporiën. De
diffusiecoëfficiënt van zuurstof in de waterfase is veel kleiner dan die in de luchtfase.
Daarom is in het model ANIMO de diffusie in de met water gevulde poriën in verticale
richting verwaarloosd. Verticale diffusie van zuurstof vanaf het maaiveld wordt berekend
via de met lucht gevulde poriën. De diffusiecoëfficiënt voor zuurstof wordt hierbij
aangepast aan de kronkeligheid van het bodemporiënsysteem (Bakker et al., 1987):

Hierin is D. de diffusiecoëfficiënt voor zuurstof in de met lucht gevulde poriën (m2 .d-1),
D. de diffusiecoëfficiënt voor zuurstof in de atmosfeer (m2 .d-\6g de volumefractie van
de poriën die met lucht is gevuld (m3 .m-3), en zijn a en b empirische dimensieloze
constanten, afhankelijk van het bodemtype.
Het zuurstoftransport in de bodem vormt een sturend proces voor de stikstofllUishouding.
Aangezien het verticale zuurstoftransport voornamelijk door de met lucht gevulde poriën
plaatsvindt, zijn de vochthuishouding in de onverzadigde zone en de zuurstofhuishouding
complementair. Indirect heeft dus de hydrologie van de onverzadigde zone een grote
invloed op de verdwijning van stikstof via denitrificatie.
De koppeling tussen de hydrologie van de onverzadigde zone en de stikstofhuishouding
laat zich goed illustreren aan de hand van onderzoek dat DLO-Staring Centrum heeft
uitgevoerd in het intrekgebied van het drinkwater pompstation 't Klooster in opdracht
van de Provincie Gelderland (Van der Bolt et al., 1990). Voor dit onderzoek is op tien
representatieve percelen gedurende één jaar (1988) de grondwaterkwaliteit van het
bovenste grondwater maandelijks gemeten op drie lokaties per perceel. Vervolgens is de
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hydrologie met het model WATBAL en de stikstothuishouding met het model ANIMO
gesimuleerd.
Vergelijking van de simulatieresultaten met de waarnemingen van de verschillende
percelen toonde aan dat de orde van grootte van de simulaties overeen komt met de
waarnemingen (Fig. 2). De afwijkingen per perceel zijn echter aanzienlijk. Deze
constatering heeft de aanleiding gevormd om voor één van de percelen, een graslandperceel (perceel no 8) meer in detail de nutriëntenhuishouding te onderzoeken.
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Vergelijking van de gemeten en berekende jaargemiddelde concentraties
N03-N in het bovenste grondwater van de tien onderzochte percelen in
waterwingebied 't Klooster (uit: Van der Bolt et al, 1990)

Uit de waarnemingen voor dit perceel bleek dat, ook voor het jaargemiddelde, de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater aanzienlijk verschilt tussen de drie geïnstalleerde
grondwaterbuizen op dit 'homogene' perceel (fabel 1). Het gemiddelde voor deze drie
waarnemingspunten komt uit op ongeveer 23 g.m-3 N (fabel 1). De gemiddelde
berekende stikstofconcentratie van 5,5 g.m-3 N ligt een factor van ongeveer vier lager
dan de gemiddeld waargenomen concentratie. Bij de uitgevoerde gevoeligheidsanalyse
van het model ANIMO zijn vervolgens de volgende factoren betrokken: de zuurgraad, de
potentiële verdamping, de dimensieloze diffusieconstanten en de pF-curve. Het meest opmerkelijke resultaat van deze analyse vormde het resultaat met de beide, in het gebied
gemeten, pF-curven voor de veldpodzols (Fig. 3). De pF-curve, gemeten voor de
veldpodzol die geografisch het dichtst bij perceel 8 ligt, geeft een berekende concentratie
van 5,5 en de curve voor de veldpodzol die het dichtst bij perceel 9 ligt, geeft een
gemiddelde concentratie van 25,5 g.m-3 N (fabel 1).
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Tabel 1 Vergelijking van waargenomen en berekende nitraat-N concentraties (g.m-3) in
het bovenste grondwater voor een graslandperceel in het intrekgebied van pompstation 'Het Klooster' in Gelderland (uit: Van der Bolt et al., 1990)

waarnemingen

berekening (zie Fig. 3)

buis 1 buis 2 buis 3

pF-curve 8

pF-curve 9
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a.
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1,0

0,0
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Vochtgehalte (m 3,m-3)

Figuur 3

De pF-curven voor veldpodzols gebruikt voor de WATBAL en ANIMO
simulaties voor perceel 8 en perceel 9 in waterwingebied 't Klooster (uit:"
Van der Bolt et al., 1990)

Op grond van deze rekenresultaten met behulp van gemeten pF-curves kunnen we

concluderen dat de in het veld gevonden verschillen tussen de drie meetbuizen voor een
aanzienlijk deel kunnen worden verklaard uit kleine verschillen in de bodemfysische
eigenschappen. Anderzijds betekent bovenstaande conclusie ook, dat bij de indeling van
studiegebieden in homogene sub-gebieden veel aandacht voor de bodemfysische
karakterisering nodig is, met name voor de natte percelen, waar de zuurstofvoorziening
beperkend kan zijn voor de afbraak van organisch materiaal.
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4

INVWED WATERHUISHOUDING OP DE FOSFORUITSPOELING

De adsorptie van fosfaat aan het bodemcomplex bepaalt in sterke mate de lotgevallen van
fosfor in het bodem-water-gewas systeem. Door deze sterke adsorptie hoopt fosfor zich
op in de bodem in sterk met de diepte afnemende hoeveelheden· (Breeuwsma et al.,
1989) Naarmate de bodem sterker met fosfor verzadigd raakt, nemen hierbij de
concentraties in het bodemvocht sterk toe. Concentraties van 10 tot 20 g.m·3 (Fig. 4) in
de bovenste bodemlagen vormen hierbij geen uitzondering (Jeurissen, 1989). Voor het
oppervlaktewater zijn normen geformuleerd voor de toelaatbare totaal fosforconcentraties,
die ongeveer een factor 100 lager liggen (0,15 g.m·3) dan deze voorkomende bodemvochtconcentraties. In de zandgebieden in Nederland is de orde van grootte van de
fosforconcentraties in de ondergrond, waardoor het grootste gedeelte van de afvoer naar
het oppervlaktewater plaatsvindt ongeveer een factor 300 lager dan die in het bodemvocht (van 0,02 tot 0,08 g.m·\
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o

Figuur 4

60
80
Diepte· mv (cm)

100

120

Gemeten fosforconcentratieprofiel (gemiddelde van een aantal waarnemingen)
in ren veldpodzol in december 1987 (uit: Jeurissen, 1989)

Voor de simulatie van de fosforuitspoeling naar het oppervlaktewater van een met
bodemprofiel met hoge fosforconcentraties in de bovenste bodemlagen betekent dit dat de
simulatieresultaten erg gevoelig worden voor de berekening van de oppervlakkige afvoer
en. voor de berekening van de grondwaterstanden. Als 1 % van de afvoer uit de bovenste
bodemlaag afkomstig is, wordt de oppervlaktwatemorm voor fosfor al bereikt. Voor een
goede voorspelling van de fosforafvoer naar het oppervlaktewater is het dus belangrijk de
verdeling van de afvoer naar het oppervlaktewater uit de verschillende bodemlagen
correct te bepalen. Aangezien de fosforrijke afvoer voornamelijk uit de bovenste
bodemlagen komt via de detailontwatering en oppervlakkige afvoer, betekent dit dat bij
de beschrijving van de waterhuishouding hier extra aandacht aan besteed moet worden.
Voor de Derde Nota Waterhuishouding heeft DLO-Staring Centrum, samen met het
Waterloopkundig Laboratorium in opdracht van RIZA (destijds DBW/RIZA) een studie
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verricht naar de landelijke belasting van het oppervlaktewater met stikstof en fosfor
(Kroes et al., 1990). Hierbij is het één-dimensionale model DEMGEN gebruikt voor de
simulatie van de waterhuishouding en het model ANIMO voor de berekening van de
belasting van het oppervlaktewater met de nutriënten stikstof en fosfor. Bij de evaluatie
van de uitkomsten van deze studie viel de lage berekende fosforafvoer naar het oppervlaktewater op. Dit vormde de aanleiding om voor één van deelgebieden (pAWN
district 29, de Noordwest- Veluwe) een gevoeligheidsanalyse uit te voeren naar de
ruimtelijke variabiliteit van de bemesting, de fosforbindende eigenschappen van de
bodem, en naar de effecten van de spreiding van de verblijftijd van water in de bodem
op de fosforafvoer naar het oppervlaktewater. Deze spreiding van de verblijftijd is
beïnvloed door de afvoer naar de ontwateringsmiddelen te splitsen in greppelafvoer
(alleen bij hoge grondwaterstanden) en slootafvoer. Dit leverde een geknikte
grondwaterstand-afvoer relatie op.
Tabel 2 Fosforafvoer naar het oppervlaktewater, berekend met het model DEMGEN
voor de hydrologie en het model ANIMO voor de nutriëntenhuishouding voor
de Noordwest-Veluwe. De waargenomen afvoer is ook gegeven

Fosforafvoer Verschil met standaard
(t)

berekening

Standaard berekening

21

Spreiding verblijftijd aangepast (A)

25

+4

Bemesting ruimtelijk variabel (B)

26

+5

Fosforbinding ruimtelijk variabel (C)

31

+10

41

+20

(A) + (B) + (C)

54

+33

Waargenomen

43

+21

(B)

+ (C)

Vergeleken met de invloed van ruimtelijke variabiliteit van bemesting en fosforbindende
eigenschappen van de bodem bleek de invloed van de spreiding van de verblijftijd gering
te zijn (Tabel 2). Door echter alle drie aspecten gezamenlijk mee te nemen, bleek het
effect van de spreiding van de verblijftijd met een factor drie toe te nemen.
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5

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Voor de berekening van de nutriëntenbelasting van grond- en oppervlaktewater met
simulatiemodellen is vooral het onverzadigd/verzadigde deel van het hydrologische
systeem van belang. Voor stikstof is met name een goede bodemfysische schematisering
van de onverzadigde zone van belang (fabel 1), vooral voor de wat nattere
bodemprofielen. Voor fosfor is het belangrijk om de afvoer uit ondiepe bodemlagen op
een juiste wijze te voorspellen met hydrologische modellen, met name voor bodems die
fosfaatverzadigd zijn (fabel 2). Dit houdt in dat met name de detailontwatering op een
goede manier in de modelschematisering moet worden meegenomen.
Het verdient aanbeveling om hydrologisch onderzoek voor de voorspelling van uit- en afspoeling van nutriënten voornamelijk te richten op de bovenste systemen van de
hydrologische kringloop. Om studiegebieden op een verantwoorde wijze op te delen in
homogene deelgebieden voor regionale nutriëntenstudies is nog nader onderzoek nodig
naar de gevoeligheid van de nutriëntenhuishouding. Het verdient met name aanbeveling
om een systematische gevoeligheidsanalyse naar de invloed van ruimtelijke variaties van
bodemeigenschappen op de uit- en afspoeling van nutriënten te verrichten. De hydrologie
speelt hierbij een belangrijke rol, en moet in zo'n systematische analyse worden
betrokken.
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SCHAALANALYSE MET BEHULP VAN FOURIER-ANALYSE: TOEPASSING OP
GRONDWATERSTROMING TEN GEVOLGE VAN RUIMTELIJKE VARIATIES
IN DE GRONDWATERSPIEGEL EN PUTONTTREKKINGEN

W. Zijl

SAMENVATTING
In dit artikel wordt ingegaan op het relatief nieuwe onderwerp van de schaalanalyse.

Tabel 1 toont de algemene aanpak tot het verkrijgen van antwoorden op hydrologische
vraagstukken. In hydrologische vraagstukken, maar niet alleen daar, spelen vragen naar
de betreffende ruimte- en tijdschalen een grote rol. Bij de meer algemene vragen over de
waarde van natuur en milieu en de hierin ingrijpende rol van de mens, hangen de
schaalvraagstukken samen met de sinds het begin van de filosofie steeds gestelde vraag:
Welke is de samenhang tussen het geheel en de delen? De algemene theorie van
systemen (Laszlo, 1972; 1983) tracht hier op eigentijdse, wetenschappelijk verantwoorde
wijze antwoorden te geven.
Tabel 1
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Zijl

Toegespitst op de grondwater-hydrologie kunnen we ruimtelijke schalen als volgt in de
beschouwingen betrekken. We gaan uit van de grondwaterspiegel, waarvan we op elk
tijdstip de ruimtelijk vorm als gegeven veronderstellen. Deze veronderstelling is
conceptueel; hoe we de diepte t.o.v. NAP van de grondwaterspiegel op elk tijdstip van
punt tot punt in de ruimte zouden moeten meten is een heel andere vraag.
Conceptueel gedacht kunnen de ruimtelijke variaties in de grondwaterspiegel op elk
tijdstip worden ontbonden in de som van Fourier-componenten; praktisch kan dit met
behulp van bekende wiskundige methoden, zoals bijv. de 'Fast Fourier Transform'. Elke
Fourier-component heeft een tijdsafhankelijke amplitude en een eigen golflengte; deze
golflengte karakteriseert de ruimtelijke schaal van de betreffende Fourier-component.
Fourier-componenten met lange golflengtes komen overeen met grootschalige, regionale
ruimtelijke variaties in de grondwaterspiegel, bijv. de grondwaterspiegel zoals deze
verloopt vanaf de Veluwe naar Zuid-Holland. Fourier-componenten met korte golflengtes
komen overeen met kleinschalige, lokale ruimtelijke variaties in de grondwaterspiegel,
bijv. de opbolling van de grondwaterspiegel onder een perceel tussen twee sloten.
Nu kan voor elke afzonderlijke Fourier-component van de grondwaterspiegel de
grondwaterstroming op elke diepte onder de grondwaterspiegel worden berekend. De
totale grondwaterstroming is .dus gelijk aan de som van al deze oplossingen voor alle
afzonderlijke Fourier-componenten; hierbij moeten ook de oplossingen tengevolge van
eventuele putonttrekkingen worden opgeteld.
Voor een perfect gelaagde ondergrond kunnen zelfs exacte uitdrukkingen worden
verkregen. Deze exacte oplossingen kunnen m.b.v. een eenvoudig computerprogramma
grafisch op een beeldscherm worden weergegeven. Vooral de weergave van stroombanen
en reistijden ten gevolge van de totale stroming, vergeleken met de stroming waarin één
of meer Fourier-componenten zijn weggelaten, geven veel inzicht.
Enerzijds zien we dat Fourier-componenten met korte golflengtes slechts tot geringe
diepte doordringen, maar ondiep wel aanleiding geven tot relatief hoge
grondwaterstromingssnelheden. Aan de andere kant zien we dat Fourier-componenten met
lange golflengtes tot grote diepte invloed hebben, maar dat de resulterende
grondwaterstromingssnelheden relatief klein zijn. Er is dus een relatie tussen de diepte
waarop we de grondwaterstroming willen kennen en de ruimtelijke schaal waarop we de
verschijnselen aan het oppervlak voor dat doel moeten weergeven.
Bovenstaande constatering is van belang bij het numeriek modelleren, waar de z.g.
'ondoorlatende basis' verantwoord moet worden gekozen; dus bij regionale studies diepér
dan bij lokale studies. Hoe diep kan worden ingeschat met het computerprogramma. Iets
dergelijks geldt voor de ruimtelijke discretisatie in de horizontale richtingen; voor een
studie van het diepe grondwater mogen grote discretisatie-intervallen worden gekozen,
maar voor een studie van het ondiepe grondwater moeten de discretisatie-intervallen klein
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zijn. Hoe groot kan worden ingeschat met het computerprogramma. Voorts moet bij een
numerieke modellering altijd beslist worden of we te maken hebben met een goed
doorlatende of een slecht doorlatende laag. Ook hier blijkt schaalafhankelijkheid; op de
grote, regionale schaal mag een goed doorlatende laag met daarin dunne slecht
doorlatende lagen samengenomen worden tot één goed doorlatende laag, één aquifer
met een bepaalde transmissiviteit T. Op de kleine, lokale schaal moeten de slecht
doorlatende laagjes wel apart worden gemodelleerd, met een weerstand c. Hoe precies
kan weer worden nagegaan met het computerprogramma.
Indien we veronderstellen dat de ondergrond homogeen, maar wel anisotroop is, kunnen
karakteristieke waarden worden gegeven met eenvoudige algebraïsche formules. In een
voorstudie geven zulke algebraïsche uitdrukkingen als snel enig inzicht. Vooral van
belang is de 'indringingsdiepte' van de stroming ten gevolge van een bepaalde Fouriercomponent; zie formule (4.3.1). Ook de 'karakteristieke tijdschaal' waarin een Fouriercomponent reageert op een verstoring in de grondwaterspiegel kan met een simpele
formule worden uitgedrukt; zie formule (4.5.5). Het blijkt dat grootschalige, regionale
stroming relatief traag reageert, maar dat kleinschalige, lokale stroming relatief snel
reageert. Natuurlijk weet de geohydroloog dit intuïtief, maar nu kan een en ander
gekwantificeerd worden alvorens met een numerieke modelstudie te beginnen.

1

INTRODUCTION

Scientists have long recognized the desirability of numbers and mathematica1ly
formulated theories, an attitude expressed succinctly more than a century ago by the
physicist William Thompson, Lord Kelvin (1883):
'When you can measure what you are speak:ing about, and express it in numbers,
you know something about it; but when you cannot measure it, when you cannot
express it in numbers, your knowledge is of a meagre and unsatisfactory kind: it
may the beginning of knowiedge, but you have scarcely, in your thoughts,
advanced to the stage of science. '
Kelvin's view dominates the 'hard' sciences, to which also hydrology belongs. The
question may arise whether this view is too extreme; but on the whoie, it is true that the
progress of scienee involves the integration of loosely joint, lower-Ievel facts and
hypotheses in mathematica1ly formulated general theories.
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In this paper the relatively new topic of scale analysis will be considered. To show the

major steps, the following table (TabIe 1) represents the genera! approach to answer
hydrological questions.
Table 1
QUESTION

process concept

spatial and

spatial schematization

tempora! scale

MODEL CONCEPT

PARAMETER IDENTIFICATION

e.g. flux and concentration

ANSWERS

confrontation
with
measurements

SCALE AND ACCURACY

From the viewpoint of a genera! treatment, the topic of scale analysis is too complex to
start with a quantitative, mathematical treatment ab initio. When scientists are in trouble,
which is the case in such a complicated subject as scale analysis, they realize that they
need philosophy. Therefore, in Section 2, the items of Table 1 and especially the item
'scale', will he worked out in a genera! but qualitative, 'philosophic' way. In Section 3 a
more quantitative, more mathematical and less general approach based on Fourier analysis will be presented. Finally, in Section 4 this Fourier approach will he applied to
groundwater flow driven by spatial variations in the water table and by wells.

2

SCALE-ANALYSIS IN mE CONTEXT OF
~OLE-PART-ANALYSIS

In hydrology, the questions to be answered are genera!ly intended to obtain information
upon which policy-decisions can he based. Policy-decisions must he based both on facts
and on values. It is often argued that knowledge about values, obtained from ethics, is

related to factual knowIedge, obtained from 'hard' science, in an intricate way (Maslow,
1964). However, a distinction between facts and values can be made, and in this paper
we focus on factual information as obtained from the positive ('hard') scientific
disciplines like physics, chemistry and biology. Hydrology may be considered as an
interdisciplinary 'supradiscipline' composed of these three basic scientific disciplines.
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Policy-decisions involve a definite choice out of a realm of possibilities. Not this, but
that. Such human decisions must finally be based on high-level information, often in the
form of a classification in two mutually exc1usive categories. For example, expensive vs.
cheap, safe vs. dangerous, right vs. wrong, good vs. bad, etc. In general, high-level
information is based upon the collective behaviour of many low-Ievel entities, and
high-level information is often related to large spatial and temporal scales. In hydrology,
high-level information is related t~patial scales of a province, a country, a continent or
even worldwide, and to long ti~-scales of years, tens of years, or even centuries.
Conventional hydrologica1 modelling is generally based on low-Ievel information; i.e. on
the local-scale laws of physics, chemistry and biology. An example of low-Ievel information is Darcy's law, which relates the groundwater flux to the groundwater pressure
gradient by means of a conductivity tensor in any space-time 'point'. The low-Ievel
laws are generally determinististic. Strictly speaking, determinism means that the future
of a system is completely determined by its antecedent states. However, at least in
hydrology, the probabilistic interpretation of deterministic laws is accepted. In the
probabilistic interpretation, deterministic laws deal with mean values over random
variations and fluctuations. In this way, the actual time-evolution of the system's states
may deviate from the most probable time-evolution predicted by the laws. The
probabilistic interpretation avoids the (absurd) conclusion that everything that happens is
completely predetermined. In quantum physics (popper, 1982) and biology (Monod,
1971), there are very strong indications that a determinism ad absurdum is not in
agreement with ultimate reality. However, with this restriction in mind, we deal here
further with a deterministic description.
To arrlve at the desired high-level I large-scale information, we must 'lurnp' the
low-Ievel information obtained from the scientific disciplines into high-level information.
For parameter identification (see Table 1) this means that the relevant low-Ievellaws of
physics, chemistry and biology are considered as starting points. Then the low-Ievel,
point-wise laws are lumped to intermediate-Ievel laws. A well-known example is
Darcy's law with point-wise conductivity parameters 00, which is lumped to the Dupuit
equations with the depth-averaged, intermediate-scale parameters, transmissivity cr =
kID and resistance (c). After this 'lumping step', parameter identification is related to
the parameters belonging to the chosen intermediate level. In hydrology, the procedure
for finding an intermediate scale that makes sense is called 'zonation' (Davis, 1986, pp.
211-214).
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However, the rules of 'how to lump' (or the 'laws of lumping', so to speak) are not
well-established. The following quotation might he illustrative in this respect:
'Conventional scientific languages are quite successful when they are confined to
descriptions and theories entirely within levels. It is relatively easy to describe the
properties of atoms in the language of physics, of molecules in the language of
chemistry , of eells in the language of biology. What is not so easy is to provide the
translation rules for moving from one language to another. This is because as one
moves up a level, the properties of each larger whole are given not merely. by the
units of which it is composed but of the organizing relations hetween them.'
(Lewontin et al., 1984, p. 278)
Generally speaking, there are two types of high-level entities, namely aggregates and
systems. From physical, chemical, or biological low-level information we can lump to
larger units. Aggregates are larger units that do not possess meaningful organizing
relations between the lower-level entities. It may be elucidating to present here a
metaphor: lumping from individual bricks to a heap of bricks results in an aggregate.
Such an aggregate does not have a closure; adding another brick to the heap results in
essentially the same heap. However, from physical, chemical, or biological details we
can often lump to systems. A system is a larger unit which possesses meaningful
organizing relations, and which has a closure such that the system acts as a unified
souree of influenee with respect to other entities (for a formal definition of a system see
Laszlo, 1983, pp. 18-20). Again using the brick metaphor: lumping from individual
bricks to a cathedral built of bricks results in a system. Adding another brick to the
cathedral will not contribute to the cathedral-like meaning of this brick-system.
Meaningful organizing relations are always meaningful with respect to a eertain purpose
arising from the system and its environment. For instanee, a heap of bricks may be
meaningfully organized for an artificial hilI, but a very special sense of meaningful
organization between the bricks is required for a cathedral. To base a policy-decision
upon, we prefer systems rather than aggregates. Consequently, in Section 3, a
mathematical approach based on Fourier analysis will be presented, and in Section 4 this
approach is worked out by lumping from point-wise groundwater infiltration /
exflltration to averaged inflltration / exflltration over large areas.
Some help in obtaining the 'laws of lumping', i.e. to bridge the gap between theoretical
low-level scientific information and applicable high-level answers, may he expected
from theories coneerned with whole-part relationships. Reflection on whole-part
relationships is an age-old human activity, even pertaining to metaphysics and religious
reflection (Bracken, 1989). But it has relatively recently been integrated in the positive
scienees by means of the general theory of systems (Laszlo, 1972; 1983). One aspect of
whole-part theories is that they pay attention to the fact that, basically, two approaches
for obtaining high-level answers can be distinguished, namely: reductionism and holism.
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Reductionism is the belief that information about the whole (the high level) is completely
derivable from knowledge of the parts (the low levels). Reductionism leads to purely
deductive reasoning starting from 'First Principles' which are thought to contain all
information. We can give some examples:
Example 1: Derivation of Navier-Stokes equations from equations of motion for
molecules with intermolecular forces (kinetic theory).
Example 2: Derivation of Darcy's law, with point-scale conductivity tensor 00, from
Navier-Stokes equations and fluid-grain boundary conditions.
Example 3: Derivation of Dupuit equations, with transmissivity cr = kID and resistance
(c), from Darcy's law and conductivity 00.

Holism is the belief that, according to the old adage, 'the whole (the high level) is other
than the sum of its parts (the low levels)'. There is nothing mystical about the belief in
this adage; the whole is more because of unanticipated relationships between parts, which
come into play only at higher levels, and are therefore not contained in the 'fust
principles'. Therefore, the whole is other, i.e. behaves unexpectedly different, than the
sum of its parts. In Section 3, a relatively simple example of unanticipated relationships
will be given in the context of Fourier analysis. If holism is the case, not only deductive
analysis starting from 'first principles' but also 'integral' thinking based on 'hard-core
commonsense' knowledge about the whole is required in addition.
The philosophical differences between reductionism and holism might seem large, but in
practice the differences are less pronounced. Purely reductionist approaches exist only in
theory. For 'practical reasons' - for instance lack of sufficient data, or insufficient
mathematical techniques - additional information is introduced in the form of 'empirical
relationships'. This is also the case for the examples 1,2,3 given above.
Examples supporting a holistic point of view are:
Example 1 (cosmölogy):
The motion of more than two masses (particles, planets, stars, etc.) mutually attracting
each other by forces (e.g. gravitational attraction) cannot be predicted for infinitely long
times. After a certain time bifurcations will occur; i.e., the system must 'choose' one
state out of a realm of more possible states. Since the laws of motion are not completely
deterministic (see above), a random fluctuation will determine the choice. Generally this
results in ordered chaotic systems. Consequently, the collective behaviour of many
attracting masses may be ordered, but its specific behaviour is not completely derivable
from the theory of attracting masses. (Similar arguments hold for weather forecasts, for
cells consisting of many molecules, and for organisms consisting of many cells.)
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Example 2 (physics); The Pauli exclusion principle deals with the collective behaviour of
many electrons and is not derivable from the theory of individual electrons.
Example 3 (chemistry); C60 , or Buckyball, is a special kind of Buckminsterfullerene
(high-level unit). It has properties not perceivable from CD-molecules with n < 60
(C-atom is low-level unit).
Example 4 (biology); The cell, i.e. the building block of all life (high-level unit), bas
properties (e.g. purposive behaviour) not observable from the constituting molecules
(low-level units).
Example 5 (psychology); In a group like a school class or soccer supporters club
(high-level unit), people will behave unpredictably differently from their behaviour
among a few persons (low-level units).
Example 6 (fluid dynamics): D' Alembert's paradox states that obstacles placed in
frictionless fluid flow do not feel a drag force (fallacy of misplaced concreteness
regarding the too simple approach of frictionless fluid as a First Principle).
Example 7 (geohydrology): Block-scale conductivity in finite volume of any size
(low-Ievel information) depends on surrounding conductivity field (high-level
information) (Zijl & Stam, 1992; Stam & Zijl, 1992).
Example 8 (hydrology): The fundamentaI physicallaws (for instance, Newton's equations
of motion for a point-mass (low-level information» show reversibility" with respect to
time. Ordinary-life occasions in general, and hydrological processes in particular, are
irreversible with respect to time (high-level information).

Example 6 brings us to a more philosophical argument in favour of holism. In scientific
methodology the so-called 'Ockham's razor' is generally accepted (aftei William of
Ockham, a Franciscan living from 1270-1349). This so-called 'razor' means that
hypotheses are not to be multiplied beyond necessity; the simplest hypothesis describing
the phenomenon will suffice. The result of this methodological 'razor' is that scientific
theories describe the observed low-level phenomena perfectly well, without unnecessary,
unobservable 'rubbish'. However, the acceptance of Ockham's razor by the scientific
community cannot be considered as a proof of the ultimate character of the resulting
scientific theories. It might well be that the neglected 'rubbish' may show up when the
collective bebaviour of agreat many phenomena is studied. (However, this argument in
favour of holism is not intended to deny the soundness of Ockham's razor.)
Recommendations: To bridge the gap between theoretical low-Ievel, small-scale science

and applicable high-level, large-scale answers, the 'language' of general theories of
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systems might be fruitful. Such general theories do not fully solve the problems
associated with the whole-part relationship and its associated scale-analysis, but it makes
us sensitive to the problems while offering suggestions in the direction of a solution. Key
words are: hierarchies, levels, subsystems, systems, suprasystems, organizational
relations, self-stabilization, self-organization, feed-back loops, (neg)entropy production.

Conclusions: For the decision-maker there is room for well-informed 'speculation' about
the whole in order to avoid 'absurd' consequences from deductions derived on the basis
of low-Ievel 'fITst principles'. In addition, ethica1 considerations (values) play a role.
(por instance, should a measure to save life be for human life only, or for more forms
of life?) However, to end up with the 'good' decision out of a rea1m of many
possibilities, knowledge and ethica1 judgements should be built upon the fusion of as
much low-Ievel factual (scientific) information as possible. Too much speculation will
inevitably lead to suboptimal (wrong) decisions. For examples of applications of systems
analysis in the context of managing interdisciplinary projects see Miser & Quade (1985;
1988).

3

QUANTIFICATION BY FOURIER ANALYSIS

Now we introduce a considerabie simplification: we restrict ourselves to a space-time
continuum description by means of fields. From now on, the wholes, i.e. the
suprasystems under consideration, are limited to physica1 fields. Such fields have the
property that they can be described by functions of continuous space and continuous
time. Examples of fields are: fluid pressure p(x,t) (a scalar field), fluid flux q(x,t) (a
vector field), conductivity of a porous medium k(x,t) (a tensor field), and concentration
of matter dissolved in water <..>(x,t) (a sca1ar field). These fields are functions of
continuous space with position vector x and continuous time with coordinate t.
Historica1ly, a well-known way to quantify whole-part relationships and associated
spatial scale problems is trend analysis, also cal1ed multiple regres sion (Davis, 1973, pp.
405-435). In hydrology, trend analysis means separating fields (e.g. spatial map data)
into two spatial scales, namely the regional scale and the local scale. The terminology
'regional' and ,local , implies the belief that any field is the outcome of two interacting
phenomena: namely, that which shapes the general spatial setting, and that which causes
small areas to deviate from this general pattem. A well-known hydrologica1 example is
given by flow in the vicinity of a weIl; the flow caused by the well is the local
phenomenon, and the flow caused by a linear trend in the water table (the natural flow)
represents regional phenomena.
However, what is considered to be 'regional' and 'local' is largely subjective since, in
general, it depends upon the sire· of the region being examined. Therefore, it makes
sense to speak: of a hierarchy of sublocal, local, supralocal, subregional, regional,
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supraregional, etc. scales. Extension of this mode of thought to temporal scales is
straightforward. For such a hierarchy in scales, classical trend analysis is not very
suitable; therefore we turn to Fourier analysis (Harbaugh & Merriam, 1968, pp.
125-155; Davis, 1973, pp. 435-447).
Fourier analysis or, in general, integral transform methods (and recent generalizations of
it by means of wavelet theory; Strang, 1989) can be applied to fields in such a way that
fields (suprasystems) are separated in the integral or sum of Fourier modes (systems).
The basic principle of Fourier analysis is that (almost) any function f(y), -co < y <
+00, can be represented by an integral f [f(w)/(211")] exp(i w y) dw, with tew) = f
f(y) exp(-i w y) dy, where f denotes integration from -00 to +00 (i = V(-I». For a
. function f(y) defined on the finite interval 0 S Y S L the fust integral simplifies to a
sum over discrete values of wj ' j=I,2, ..00, and the second integral is on1y over the finite
interval 0 S Y S L (Rikitake et al., 1987, pp. 3-8).
Another view of Fourier theory will be briefly mentioned. Define the functionals Cw(F)
=
F(y) exp(-i w y) dy (a functional, say Cw[F(y)], is a 'function' Cw(F) of the
function F(y». Then f(y) can be considered as that particular function F(y) that makes
the functional I(F) = [{dF(y)/dy}2 dy minimal under the constraints Cw(F) = f(w) =
f f(y) exp(-i w y) dy for all values of w = wj involved. From this point-of-view it is
possible to treat the concept of 'self-organization' of dissipative nonlinear systems in a
deterministic way as a kind of nonlinear Fourier analysis (Van Groesen, 1989).

J

J

Only after the separation in Fourier modes do the scales come into play, since each
Fourier mode [t(w)/(211")] exp(i w a) has its own spatial (a = location [m]) and/or
temporal (a = time [s]) scale. The spatial scale is characterized by the wavelength 27r/w
rml, and the temporal scale by the period 27r/w [sj, or its inverse, w/(27r) [Hz], the
frequency.
One of the nice features of a Fourier series is that averaging over aspecific spatial or
temporal dimension Dis, roughly speaking, equivalent to eliminating Fourier modes with
a wavelength or period 27r/w less than 2D from the series. This fact relates scale
analysis by means of Fourier analysis to the more popular way of scale analysis by
means of moving spatial or temporal averages (Quintard & Whitaker, 1987).
First, the 'input' of the suprasystem will be separated in a sum of Fourier modes (for
instance, spatial variations in the groundwater table map). The low-levellaws describing
the suprasystem determine the 'output' of all Fourier modes. Such 'output' can be
determined for each individual Fourier mode (for instance, the pressure, flux and
concentration fields below the water table belonging to one Fourier mode of the water
tabie). After having calculated the 'outputs' of all Fourier modes (all systems), the sum
of the responses can be determined. If the low-levellaws are linear, the whole response
(the suprasystem) is equal to this sumo However, many systems are nonlinear, and then
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the whole is more than the sum of its parts. This fact is explained by the additional
interactions taking place hetween the different Fourier modes within the suprasystem. In
such a nonlinear case, small-scale phenomena may have large-scale consequences.
As mentioned earlier, systems have more meaning and are more applicable than
aggregates. Here are two examples of systems related 10 Fourier-modes. The fust, a
weli-known example of a suprasystem and its constituting systems is a musical 1one,
which consists of the sum of temporal small-scale Fourier modes of air vibrations
(time-scales smaller than ca. 20 ms). The musical meaning of such vibrations can he
appreciated only on time-scales much larger than the Fourier mode's time-scale; only
then the suprasystem, which is the sum of the Fourier modes (the systems) is a 1one.
As a second example, let us consider spatial variations in the water table and
weli-abstractions below the water tabie, both causing groundwater flow. Flow caused by
abstraction welis (system 1) causes transport of contaminants from the water table 10 the
welis. Flow caused by spatial variations in the water table causes transport of
contaminants from infiltration regions to exfiltration regions on the water table (system
2). This latter system (system 2) can be separated in a sum of Fourier modes
(subsystems). It will be clear that the concentration of contamination of the whole
groundwater field (the suprasystem) is not simply the sum of the concentrations of
system 1 and the subsystems of system 2; the resulting flow paths and residence times
essentially depend on the interactions hetween the (sub)systems in an intricate way. In
other words, small-scale phenomena have large-scale consequences for contaminant
transport. The reason why we call Fourier modes 'systems' rather than 'aggregates'
foliows from the theory presented in Section 4, where it will he proved that small-scale
Fourier modes are responsible for transport at shallow depths, whereas large-scale
modes are responsible for transport at greater depths.
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4

APPLICATION TO GROUNDWATER FWW

4.1

LapJace-type equations for perfectly Jayered basins

Inserting Darcy's law for irrotational driving force in the continuity equation for
incompressible flow leads to the well-known Laplace-type equation for the potential
cp = p - Po g z:
(4.1.1)
where lG,(x,y,z) is the horizontal conductivity and k,,(x,y,z) is the vertical conductivity;
the two conductivities are functions of continuous space with horizontal coordinates x, y
and vertical coordinate z.
It is somewhat less well-known that three more Laplace-type equations can be derived

for ex = q,/lG, = - acplax, ey = q/lG, = - acpl iJy and <lz = layered subsurface, as follows:

k" acplOz

for a perfectly

(4.1.2a)

alax(lG. é3e/ax) + aliJy(lG. é3e/iJy) + alaz(k" é3e/0z) = 0
alax(k,,-I éJq.,lax) + aliJy(k,,-1 éJq.,tiJy) + aIOz(lG.-I éJq.,t0z)
In this case lG, = lG,(z) and

k"

(4.1.2b)

=0

(4.1.2c)

= k,,(z) are functions of the vertical coordinate z only.

Apart from the boundary conditions at the weIl, which will be discussed in Section 4.7,
the boundary conditions for a perfectly layered sub surface are:

r '" = f'xe =
'I'

at z

= 0: I
LéJq.,10z

- arlax , ey = - ar/~'
vy
(4.1.3a)

= lG,(0) (a 2flax 2

+ a2f/iJy2 )

at z = d: [ acpIOz=O, é3e,/0z=0, é3e/az=o, q,=O

(4.1.3b)

where f = f(x,y,t) is the prescribed potential on the top plane. This top potential
represents the spatial variations in the water table hC<x,y,t) at each time-point t (f = Po
g he). For a perfectly layered basin, therefore, there are four uncoupled Laplace-type
problems for the four quantities cp, ex' ey and q,. There is a single unique solution to
each problem, and that solution is continuous in the boundary conditions and the
parameters. In other words, we are dealing with four well-posed problems.
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Perfectly layered subsurfaces often play a role in the analysis of flow problems with
rotational symmetry around a well. In that case, the equations (4.1.1) and (4.1.2)
become:

alar<kt. rapiar)

+

a/éh(k. r acp/éh)

=0

(4.1.4a)
(4.1.4b)
(4.1.4c)

where r and z are the horizontal and vertica1 cylindrica1 coordinates respectively, and a..
= 27Tr er' where er is the component of (ex,ey ) in the radial direction. By this definition,
kj, a.. is the flow rate per unit length of z through a ring with radius r around the axis of
symmetry. The boundary conditions (4.1.3) are now written as:

r cp =
at z

at z

=

0:

= d:

f,

a..

= - 27Tr af/ar

I
l êkt./éh

= kj,(0) r' a/ar(r af/ar)

[ aplaz

= 0, aa/az = 0,

(4.1.5a)
l

<lz

=0

(4.1.5b)

The four Laplace-type equations (4.1.1) and (4.1.2), and hence the three equations
(4.1.4), hold under the condition that kj,(z) and k.:(z) are continuously differentiabie
functions of z; i.e., they hold if the derivatives ~(z)/az and ~(z)/az exist and are
continuous functions of z. However, for the conceptual insight in flow phenomena, it is
very important to mention that the meaning of these Laplace-type equations can be
extended to so-ca1led weak forms in situations where the conductivities kj,(z) and k.:(z)
are discontinuous at some discrete planes z = Sj, i = 1,2, .... n. As an example, in a
perfectly layered subsurface with piece-wise constant conductivities, the weak forms of
equations (4.1.4) have the following meaning:
(4.1.6a)

cp is continuous at interface z
k.:

ap/éh is continuous at z =

= Sj

(4.1.6b)

Sj

(4.1.6c)

(4.1.7a)

a.. is continuous at interface z =
k.:

aa/iJz is continuous at z = Sj

Sj

(4.1.7b)
(4.1.7c)
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(4.1.8a)
q" is continuous at interface z = Si

(4.1.8b)

lG.- 1 éJq"liJz is continuous at z

(4.1.8c)

where a

= Si

= lG./~ is the anisotropy factor which is a constant for each layer.

a.

and q" immediately give insight in the
The above weak forms of the equations for q"
flow behaviour relevant to upscaling procedures. It follows from condition (4.1. 8c) that
at the interface i, between the layers i and i+l, (lG.-l)i (éJq"liJz)i = (lG.-l)i+l (8qjiJz)i+l.
If layer i is an aquifer and layer i+ 1 is an aquitard, i.e. if (lG.)i+i(lG.)i .... 0, then it
follows that (éJq"liJz)i+l .... 0 on z = Si. As a consequence, it follows that (8qjiJz)i+l I':l
o if the aquitard i + 1 is sufficiently thin. In other words, the vertical flux component q"
hardly changes over the thickness of a sufficiently thin aquitard. In a similar way it can
be shown from expressions (4.1.6c) and (4.1. 7c) that the potential q, and the 'dTiving
force'
(or ex and ey) hardly vary over the thickness of a sufficiently thin aquifer (this
is the well-known Dupuit approximation). The application of the above approximations
is very popular and forms the basis of procedures to lump flow parameters from the
small scale to the intermediate scale (Zijl & Stam, 1992; Stam & Zijl, 1992).

a.

A perfectly layered subsurface with piecewise constant conductivities can be fully treated
by analytica1 mathematica1 tools; see Van Veldhuizen et al. (1992a, 1992b) for the
mathematica1 aspects, and Bervoets (1991), Bervoets et al. (1991), and Nieuwenhuizen
(1992) for the more applied aspects.
4.2

The homogeneous subsurface as a simple example

To obtain qualitative insight in the thoughts underlying scale analysis, it is most useful to
consider a homogeneous, but anisotropic, sub surface.
The potential q,(x,y,O,t) = f(x,y,t) on the horizontal top plane z = 0 represents a
projection of the spatial variations of the water table on this plane. This top potential can
be separated in a sum of spatial FouTier modes (James, 1966; Bervoets, 1981). Since the
water table is unsteady, the amplitudes of these FouTier modes are generally
time-dependent. Each FouTier mode is denoted by fw(x,y,t) and is considered separately.
After having obtained the flow field solution for each FouTier mode, and for the flow to
the weIl, the final solution can be obtained by superposition of all the separate solutions.
The genera! expression for each FouTier mode of the potential on the top plane is given
by:
fw(x,y,t) = a(t) cos(wx x + wy y) + b(t) sin(wx x + wy y)
(4.2.1)
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where W x and wy are the wave numbers [m- 1] in the x- and y-direction respectively. In
general, the wave numbers may be positive and negative (- co < wx' wy < + co), but
for a finite region the wave numbers are positive (0 ~ wx' wy < + co).
To obtain a c1earer picture of one particular Fourier mode, it is
following x'-y' coordinate system in the horizontal x-y plane:

pref~rable

to detine the

(4.2.2a)
(4.2.2b)
The x'-y' axes are obtained by rotating the original x-y axes over an angle B with cos
2
2
B = w.)J(wx + w/) and sin B = w.jJ(wx + w/). After this coordinate
transformation, fw(x,y,t) can be written as a function F w(x' ,t) of only the coordinate x'
and the time t, independent of the coordinate y':
fw(x,y,t)

= Fw(x',t) = a(t) cos(x'/lj + b(t) sin(x'/lj

(4.2.3)

where Ic = 1/J(wx2 + w/), and 211-1c is the characteristic wavelength of the Fourier
mode under consideration. This wavelength characterizes the scale of the flow
subsystem.
From the above expressions we find, by differentiation and by applying Darcy's Iaw,
the two horizontal flux components are given by:
that on the top plane z = z' =

°

(4.2.4a)

qwy.(x' ,O,t)

=

°

(4.2.4b)

where:
Gw(x',t)

= gw(x,y,O = a(t)

sin(x'/lj - b(t) cos(x'/lJ

(4.2.5)

Tóth (1962; 1963) found the solution for the flow field in the x'-z' cross-section (see
also Freeze & Witherspoon, 1966; 1967). From this genera! solution for one Fourier
mode, the solution for an infinitely deep basin (d -+ co) will be presented here as an
example. For that solution we find that the vertical flux component on the top plane,
qwz.(x' ,0,0, is equal to:
(4.2.6)
Furthermore, we find that the magnitudes of the flux components decay exponentially
with increasing depth z' according to:
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qwx.(x',z',t) = qwx·(x',O,t) exp[- (z'/IJ v'<kt.°/k,,°)]

(4.2.7a)

qwy.(x' ,z' ,t)

=

°

(4.2.7b)

qwz'(x' ,z' ,t)

=

qwz'(x' ,O,t) exp[- (z' lIJ v'<kt. °Ik" 0)]

(4.2.7c)

As is clear from the above expressions, the flow pattern caused by one specific Foutier
mode is two-dimensional in the x'-z' plane for any value of y', - co < y' < + co;
this fact facilitates making pictures of the resulting flow pattern belonging to one Fourier
mode.
From the above expressions it can also he seen that Foutier modes with relatively short
wavelengths 21Tlc decay faster with increasing depth z' than Fourier modes with relatively
long wavelengths. As a consequence, we may expect that the short-wave Fourier modes
cause shallow flow with recharge and discharge points close together, whereas
long-wave Fourier modes cause deep flow with recharge and discharge points far apart.
Each Fourier mode not only extends infinitely from y' .... - co to y' .... + co, but is also
periodic in its x'-direction (note that the x'-directions are different for each Fourier
mode!). This means that the wavy pattem repeats itself infinitely from x' .... - co to x' ....
+ co with a wavelength of 21flç. This spatial periodicity makes it possible to distinguish,
for every Fourier mode, an infinite number of two-dimensional 'Fourier eeUs'. These
Fourier eeUs are defined in the (x' ,z') plane with a horizontal dimension of half the
wavelength 1flc and, theoretically speaking, with infinite depth. The inter-eeU boundaries
x' = X'ic parallel to the z'-axis will be chosen at the places where the wave has its
maximal or its minimal value as a function of x'. If there were only one Fourier mode,
the inter-eeU boundaries would be water divides.
The groundwater suprasystem, as it is observabie in nature, consists of a combination of
many flow systems, viz. the superposition of alloccurring Fourier modes, all oriented in
their own, generally different, two-dimensional x'-z' planes. The flow paths of the fluid
particles can he obtained only after having combined all flow systems. In this way, a
flow system is a concept that, generally speaking, cannot be observed in the field in
isolation from the other flow systems at the same plaee; there is no simple location of
flow systems. However, at eertain horizontal locations and at eertain depths helow the
top of the basin, there will sometimes he only one dominant flow system determining the
main features of the groundwater flow at these places. That this can be the case will he
explained in Section 4.4. If this is the case, i.e., if only one flow system is dominant at
eertain points in the basin, these points will be called the location of the flow system. In
the same spirit, an artificial flow system induced by a man-made weU may be defined
as the flow caused by the weU in the absenee of spatial variations in the water tabie.
Also this weU-flow system must be superimposed on the natural flow systems, and it
will turn out that, in the neighbourhood of the weIl, the weIl-flow system is the
dominant system, i.e., the weU-flow system is located in the vicinity around the weU.
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At the depth z' = d', the two non-zero flux components are given by qwJx' ,O,t) exp(Ve'), i = x', z', in which Ve' = (d'/lJ V<kt,°/lç,.°). Ifwe choose the depth d' so that
Ve' = 7r/2, we find a decrease in magnitude by a factor exp(- 7r/2) ~ 0.21; if we
choose d' so that Ve' = 7r, we find a decrease in magnitude by a factor exp(- 7r) r::l
0.043; for Ve' = 37r/2 we find a decrease in magnitude of ca. 0.01, and for Ve' = 27r
we fmd a decrease in magnitude of ca. 0.002. Somewhat dependent on the situation, we
have a negligibly small vertical flux component for one of these values of Ve'. We do
not need to choose an infmite depth d'; we already get a good approximation of the
solution when the depth d of the 'impervious' base is chosen equal to d', in such a way
that Ve' r::l 27r (~ means varyingly, dependent on the details of the flow situation), i.e. d
~ 27rlc V(k. ° /~ 0). Indeed, the solution for the flow problem with impervious base d -+ 0()
is little different from the solution for the flow problem with impervious base d ~ 27rlc
V(k. ° /~ 0). The depth d defined in this way is therefore dependent on the wavelength À
= 211"1c of the spatial variation in the phreatic surface.
4.3

The 'impervious' base in a layered subsurface

The idea of an , impervious , base is in fact a more meaningful idea in a layered
subsurface where aquifers and aquitards alternate. Indeed, in that case the damping factor
jumps abruptly in value, and it becomes clear that the 'impervious' base must be at the
bottom of an aquifer and at the top of an aquitard. In that case, it is also possible to
arrive at an exact solution for perfectly layered subsurfaces with piecewise constant
conductivities (Van Veldhuizen et al., 1992a, 1992b; Bervoets, 1991; Bervoets et al.,
1991). The resulting computer program (in turbo pascal for pes) is especially important
in the 'premodelling phase', as a preparation to more detailed numerical modelling,
where an impervious base must be chosen at a certain depth. Also, the decision whether
a thin layer with low conductivity may be neglected within an aquifer, or must be
treated as a semi-pervious layer between two aquifers, can be answered by this
computer program.
Notwithstanding the effectiveness of such exact solutions made available by a computer
program, the simple rule of thumb d ~ 27rlc V(k.j~ (or Ve r::l 27r) remains valuabie for
roughly estimating the characteristic depth of the flow problem, where ~ and k.c are
chosen as respectively the arithmetic and harmonie mean values over the thickness d
(instead of the harmonic mean value, a mean value which puts a greater weight on the
shallow layers will be a better choice; Zijl, 1990, P 38). The formula d ~ 27rlc V(k.j~
plays an extremely important part in the qualitative comprehension of the nested
character of flow paths (see Section 4.4), an important aspect of the 'flow systems
analysis' of Tóth and Engelen c.s. (Engelen & Jones, 1986). On the basis of empirical
field observations obtained from many kinds of maps and cross-sections, combined with
speculative thought to obtain a hypothesis, Engelen arrived at the following expression
(Engelen & Jones, 1986, p. 125):
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"Q." = "k."."i."."D."

(4.3.1)

where: "Q." = /(a2 + b2) [I.m-'] is the potential energy per unit volume available for
flow caused by the Fourier mode; k." = /CKt,)k.J/(21() [-] is the "energy conversion
capacity"; "i,." = /(a2 + b2)/lc [I.m-~ is the horizontal "gradient" of the potential
energy per unit volume; and "D." ~ d is the depth of the flow system caused by the
Fourier mode. Indeed, from d :::$ 21(lc /(k.jkj,J and the above-presented definitions it is
found that: "Q." = "k.". "i,."."D.".
The mIe of thumb d :::$ 21r1c /(k.jkj,J (or, equivalently, "Q." = "k."."i."."D.") is
especially important for the preparation of more detailed numerical modelling where an
impervious base must be chosen at a certain depth. Al8O, the decision whether a thin
layer with low conductivity may be neglected within an aquifer, or must be treated as a
semi-pervious layer between two aquifers, can be answered roughly by this
mle-of-thumb.

4.4

Nesting of flow paths

Based on the above theory and concepts, the nested character of groundwater flow and
the meaning of the different· spatial scales can be described very broadly. It can be
proved that the smallest wavelength occurring in the Fourier series is equal to two times
the pixel dimensions of the water table map, and the largest wavelength is equal to the
linear dimensions of the region presented on that map. In other words, there is a
relationship between the horizontal extension of a spatial variation in water table height
and the wavelength of a Fourier mode. For instance, in a large-scale supraregional
model a dominant horizontal extension of variation in the water table gives rise to a
wavelength 21r1c = 20 km (80 Ic = 20/21( km = 3.18 km) and, because of the
subsurface, the characteristic ani8Otropy factor is kjj~ :::$ 400. Then it follows from d :::$
21r1c / (k.jkj,J that, for this supraregional wave, the characteristic depth of the
impervious base d :::$ 1000 m. The regional variations in the water table superimposed on
the supraregional wave will have a characteristic extension such that the wavelength 21(lc
= 2 km, for instance, which implies for this regional extension an impervious base with
a characteristic depth d :::$ 100 m. So below 100 m depth we fmd some flow caused by
the supraregional wave only. Above 100 m depth the flow pattem is determined by the
superposition of the flow due to the supraregional and the regional extension, where the
regional component is usually predominant. In this way, we find that deep flow paths in
the horizontal direction take a much longer route than shallow flow paths; moreover, the
deep and shallow flow paths are not necessarily in the same direction.

In reality, the situation is more complicated than suggested above. The mIe of thumb d
21(lc /(k.jkj,J (or, equivalently, "Q." = .. k."."i......D...) associated with adamping
factor of ca. 0.002, is related to the damping of a Fourier mode with increasing depth in
respect to its value at the top of the basin. Since the mIe of thumb criterion does not

:::$
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recognize the mutual comparison of two different Fourier modes, the reasoning given
earlier will apply only for the potential resulting from a water table where all the
occurring Fourier modes have the same amplitude. In the above example with
wavelengths of 20 km and 2 km, the top flux of the Fourier mode with wavelength 20
km is a factor 0.1 of the top flux with wavelength 2 km. The Fourier mode of 20 km
will scarcely be damped at d = 100 m, whereas the Fourier mode of 2 km will be
damped to only 0.002 of its top value. This means therefore that, at d = 100 m, the top
flux amplitude ratio between the 20-km wave and the 2-km wave is 0.1 : 0.002 = 50.
In this case the criterion d ~ 211"10 ../(k,jlGJ would be a safe choice, but it need not
always be so. For instance, the criterion d ~ 11"10 ../(k,jlGJ would have led to incorrect
solutions. So d ~ 211"10 ../(kJlGJ is only a rough guide and, after the fust estimation, it
would be advisable to take account of the different amplitude ratios between the Fourier
modes. This can be done with a relatively simple computer program based upon the
exact solution in a perfectly layered basin (Bervoets, 1991; Bervoets et al., 1991; and
Nieuwenhuizen, 1992).
In the above example, we can also see that flux components with short wavelengths

exert influence at much greater depth than potential components with the same
wavelengths. This is due to the fact that the amplitude of the top flux of a Fourier mode
is inversely proportional to the wavelength of that Fourier mode, which results in a
different flux amplitude ratio between short waves and long waves with respect to the
potential amplitude ratio. In other words, if the potential differences of Fourier modes
with short wavelength are negligible by comparison with those with long wavelength at a
certain depth, then that need not necessarlly be the case for the flux components.
We should always bear in mind that the deep flow is very slow by comparison with the
shallow flow, and therefore makes little contribution to the transport of solutes from
inflltration to exflltration regions. Nevertheless, research into the behaviour of deep
groundwater flow is certainly important for both science and technology, and it is
reassuring that research is continuing these studies in depth. Knowledge of deep
groundwater flow is especially important for understanding the accumulation of poisonous
or radio-active wastes in the deep subsurface, for instance, and to explain the rise and
fall of salt content in the course of centuries, or to explain the presence of oil and gas
and minerals in certain areas. It is now generally accepted that the transport of CO2 by
deep groundwater flow is an important factor in the metamorphosis of rocks
(re-crystallization . due to changes in the physico-chemical environment). It is also
possible in principle for relatively large quantities of deep groundwater carrying
bicarbonate-ions and calcium-ions to rise to the surface in some places and affect the
microbiological activity and vegetation there.
A further consideration to be borne in mind is that the deep groundwater flow is often
influenced by factors other than spatial variations in the water tabie, and particularly by
the compaction and decompaction which occurs in consolidated rocks with changes in the
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rock pressure. Presumably the geo-pressurization caused by electro-osmosis in clay
layers may also play a role.

4.5

TIme-dependence of flow systems; temporal scales

We can speculate that the supraregional spatial course of the water table is generally
associated with the topography of the landscape. This idea was fust expressed by Tóth
(1962; 1963). Since the topography changes only slowly with time, the deep
groundwater flow will be almost steady and the results can therefore he recorded on a
map. This can he made more plausible by recognizing that the time-dependence of the
amplitude of a Fourier mode depends on the characteristic length Ic of that component.
As long as the linearized and projected kinematic boundary condition on the top plane z
=
may he considered as a sufficiently accurate approximation to the nonlinear
kinematic boundary condition on the water table z = - h~x,y,t), the superposition
principle will hold. Consequently, the linearized and projected kinematic boundary
condition will also hold for each Fourier mode:

°

e ~(x,y,t)/at = Pcw(x,y,O,t)

- qwz(x,y,O,t)

(4.5.1)

where Pow is the Fourier mode of the 'effective precipitation' Pc.
The fact that the effective precipitation Pc has spatial variability may appear strange at
fust sight. One might think that rain intensity is almost equally distributed all over the
area, and that evaporation and transpiration by vegetation does not differ much from
place to place with, as a consequence, an almost equally distributed effective
precipitation. However, Pc also includes the effective infiltration at places where surface
water occurs (therefore, a better name for Pc would he groundwater replenishment).
Now, surface waters like rivers, canals and ditches often have a value of Pc that is
controlled by surface water flow in such a way that the water level remains
approximately constant in time. Because of this overland flow, the effective infiltration,
i.e. the values of Pc at the locations where surface water occurs, has completely different
values from those of the precipitation minus evaporation found elsewhere. For more
details see De Vries (1974; 1976; 1977). Therefore Pc has spatial variations which can
be decomposed in Fourier modes in which the wavelengths are determined by the
orientation of, and the distances between, the surface waters.
Further, it follows from equation (4.2.6) that in ahomogenous porous medium the
following expression holds for qwz(x,y,O,t):
(4.5.2)
where fw(x,y,t) = Po g hfw(x,y,t). The combination of equations (4.5.1) and (4.5.2)
gives:
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(4.5.3)
Let us assume for the moment that Pew = 0 (no effective precipitation and no contact
with surface water) and that the Fourier mode of the groundwater table hfw(x,y,O) is
known at a time-point t = O. The Fourier modes of the spatial variations in the water
table flatten-out with increasing time (are decaying with time) in accordance with the
solution:
hrw(x,y,t)

=

hfw(x,y,O) exp[- {Po g

JOG. 0 ~ 0)/(8

IJ} t]

(4.5.4)

The characteristic time te for time variability is thus equal to:
(4.5.5)
From the above expression we see that the characteristic time te becomes greater as the
spatial extent of the variation in the phreatic surface becomes greater (and we also see
that gravity plays a part). For instance, with a regional wave with wavelength 21fle =
6.3 km, i.e. with characteristic length Ic = 2 km, and a subsurface with 1G.c: = 1
m2 .dbar-l.d-\ ~ = 0.0025 m2 .dbar-l.d- l and 8 = 0.25, the characteristic time te =
10,000 d ~ 27 years (1 dbar = 10,000 Pa is approximately equivalent to the pressure
exerted by the height of 1 metre fresh water; so 1 m2 .dbar-l.d· l ~ 1 m2 .m- l.d- 1 = 1
m.d-\ So flow at a depth greater than ca. 315 m (see Section 4.2) will react to
changes in natural groundwater recharge with a lag of more than 27 years. In practical
terms this means that this flow component is independent of the effective precipitation,
but is related to the topography and particularly to the surface water within it. Since this
flow component changes so slowly, it can be charted on maps with a lifespan of say, 20
years.
On the other hand, from formula (4.5.5) it follows that a relationship with the
topography is much less likely for the Iocal spatial course superimposed on the
supraregional and regional courses; these 'short-wave' water tables fluctuate in time with
the seasons (with a lag due to flow in the unsaturated zone), and charting Iocal results
wouid then have little meaning since the maps wouid quickly be out-of-date. For
instance, with a Iocal wave with Ic = 10 m (wavelength of ca. 63 m) and a subsurface
with 1G.c: = 1 m2 .dbar-l.d- l, ~ = 0.1 m2 .dbar-l.d- l and 8 = 0.35, then the
characteristic time te ~ 10 d (bearing in mind that the relation V~ is generally reduced
with shorter, thus Iess deep, waves). So these short waves (with a depth of ca. 20 m;
see Section 4.2) will respond almost immediately to the seasonal fluctuations in Pc'
The above examples are very general, however, and more detailed analysis would be
recommended for any rea1 or actual problems.
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Net exf'Iltration I inilltration maps; spatial scales

As already noted, in many cases it can be assumed that the large-scale spatial variations
in the water table (the long waves) will have a reasonably steady character. On this
basis, we can make maps of <lz(x,y,O,tO), where to is a representative point in time.
Such maps will then show the exfiltration I infiltration (discharge I recharge) patterns
associated with wavelengths greater than a particular value (21flwx ' 21flwy > 2~). As
already mentioned in Section 3, averaging over aspecific horizontal spatial dimension ~ix
is equivalent to eliminating terms with a wavelength 21flc less than two times the pixel
dimension 2~ix (i.e. eliminating terms with a 'half-wavelength' 1flc smaller than the pixel
dimension ~J. Consequently, the exfiltration I infiltration patterns for wavelengths less
than that particular value 2~ix should be added-up to ascertain the actual exfiltration I
infiltration occurring at a particular point, but not represented on the map. The patterns
represented on the map give the net exfiltration I infiltration and not the actual
exfiltration I infiltration occurring at a particular point. This net exfiltration I infiltration
pattern is interpreted to be approximately equal to the average of the exfiltration I
infiltration actually occurring over a pixel area with surface dimension ~ix2, the size of
the pixel. Prom this it may be clear that the presentation of maps with locally-varying
dimensions of pixel size could lead to entirely wrong interpretations, especially if the
maps also show the associated flow paths (the so-called pseudo-flow paths). Since the
effects of small-scale variations are damped-out (decay) more quickly with increasing
depth than the effects of large-scale variations, the net exfiltration I infiltration map
provides information on the exfiltration I infiltration and the flow paths that are actually
occurring at greater depths, namely at depths with an order of magnitude greater than
ca. 2~ix /(kJlG.J.
The presence of exfiltration implies a relatively constant influx of water into the
biosphere, and in most cases it also means a regular influx of bicarbonate ions and
calcium ions. These ions have an important influence on microbiological activity, and the
consequent mineralization of nitrogen and phosphate, as weIl as the oxygen balance in
the soil and the measure of phosphate available in plant-extractable form. There are
indications that phosphate availability is particularly influenced by a reduction in
exfiltration, and .can result in great changes of species in the plant bed. Continuing
research is advisable for proper regulation of the extent and chemical composition of
discharge flows since their effects on the cycle of nutrients and protons can be highly
significant for the preservation of our natural habitat.

4.7

Introduction to flow driven by wells

The solution for a point-extraction at location r = 0 and z = zp in the homogeneous
but anisotropic subsurface discussed in the previous sections, is given by the following
solutions of the above equations (4.1.6), (4.1.7) and (4.1.8):
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cp(r,z,t)
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(4.7. Ic)

where Q(t) is the production rate extracted by the point-sink; k = JOG, 0 ~ 0); and J{?
+ (z - ziJ is the distance of the point with cylindrica1 coordinates r and z to the
point-sink at location r = 0, z = zp. The above solutions are given in such a way that
the top potential f(r) = cp(r,O) = 0 on the top plane z = O. As a consequence, the
'Fourier solutions' given in the previous sections may be superimposed on the above
solutions (4.7.1). In this way, the relative influence of an artificial flow system (solutions
(4.7.1» with respect to the natural flow systems (the Fourier solutions) can be assessed.
To do 80, the weU must be represented by a number of point sinks along the weU
screen.
For the sake of completeness, the procedure for extending the above solutions to
perfectly layered subsurfaces will be briefly indicated in the foUowing discussion. The
above solutions (4.7.1) for the point-extraction can al80 be written as a linear
combination of zeroth-order Bessel functions of r and exponentials of z, To do 80,
equation (4.7.1a) has to be combined with the following expression (Rikitake et al.,
1987, p. 112):
00

f Jo(w r) exp(-w Iz" -z"pI> dw =

o

where z" = z

liJ{? + (z" -z"i}

(4.7.2)

Ja.

Not only the above solution for the point-extraction in one layer, but all possible
solutions to the partial differential systems (4.7.1), (4.7.2) and (4.7.3) for respectively cp,
a. and <b in a multi-Iayer subsurface can be expressed as a linear combination of
cpw(r,z") = Jo(w r) exp(± w z"), a.w(r,z") = Jl(w r) exp(± w ZB) and <bw(r,z") = Jo(w r)
exp(± w z"), for 0 ~ w < 00, where w [mOl] is the wave number. This is called the
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Rankel transformation (Rikitake et al., 1987, pp. 12-13). In this general solution, Jo is
the zeroth-order Bessel function and J1 is the fust-order Bessel function.
The general solutions 4>w(r,z") = Jo(w r) exp(± w z") in the layers, combined with the
continuity requirements for 4> and ~ 3p1 at the interfaces, lead to recurrence relations
connecting the solutions in the different layers to each other. Combined with the
requirement of no flow at infinite depth z -+ 00, and with the top boundary condition of
zero potential 4>w(r,O) = 0, the exact solution can be found for each separate mode with
wave number w. The final solution for a point extraction is then obtained by
superposition of all these part-solutions, i.e. by integration over the wave number w.
After a logarithmic transformation of variables, this integration leads to a convolution
integral that can be solved numerically by the use of Fourier theory and Fast Fourier
Transform (Van Veldhuizen et al., 1991). Koefoed, 1979, was the fust to develop such
an approach and he applied it to find solutions in the context of geophysical exploration
with the geo-electrical method. However, Koefoed's approach can also be applied to
groundwater flow, since the goveming equations for electrical fields and groundwater
flow are the same. For the application to flow near a weIl, as discussed here, the weIl is
considered as a set of neighbouring points along a line for which the various solutions
are superimposed on each other to obtain the total solution. For more details about the
mathematical extensions to Koefoed' s theory necessary for application to flow near weIls
see Nieuwenhuizen (1992).
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1

INLEIDING

Gedurende de laatste twee decennia is de interesse in het klimaat aanzienlijk toegenomen.
Vooral het feit dat de mens in staat lijkt klimaatveranderingen te kunnen veroorzaken
heeft bijgedragen aan de vlucht die het klimaatonderzoek heeft genomen.
Klimaatveranderingen komen ook van nature voor; het is echter de snelheid waarmee een
door de mens veroorzaakte klimaatverandering zich zou kunnen voltrekken die reden is
tot zorg. De vrees bestaat dat ecosystemen zich hieraan niet of onvoldoende kunnen
aanpassen.
Het klimaatsysteem is de weerspiegeling van vele subsystemen en hun onderlinge
interacties. Enkele voor de hand liggende voorbeelden zijn: oceaan-atmosfeer - en
landoppervlak-atmosfeer interacties. Dat klimaatveranderingen nog niet zo groot zijn als
op grond van de verandering in het stralingsbudget van de aarde afgeleid zou kunnen
worden, wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de dempende invloed van het langzaam
reagerende oceaan-subsysteem (World Meteorologica1 Organization, 1990). De
landoppervlak-atmosfeer interacties, waaronder ook de hydrologische processen vallen,
verlopen daarentegen sneller.
Centraal in deze bijdrage staan de koppeling van hydrologische modellen aan
grootschalige atmosferische modellen en de daarbij optredende problemen van proces
parameterisatie en procesaggregatie en -disaggregatie. Een eerste - niet volledige - indruk
van de interacties en terugkoppelingen van hydrologie en atmosfeer kan verkregen met
behulp van fig. 1, waarin de terugkoppelingen met betrekking tot het bodemvocht
weergegeven zijn. Het teken in de pijlen geeft een negatieve (toename-afname) of een
positieve (toename-toename) terugkoppeling aan. Het resultaat, 6 1, van een opgelegde
verandering in het vochtgehalte 60 ter grootte van D6 kan worden geschreven als:
01 =

°
0

+ Aa + A0rk =

°
0

+ c.>AO

(1)
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met

Dali<

de verandering ten gevolge van terugkoppelingen en

CA>

de terugkoppelingsfacor.

De terugkoppelingsfactor hangt af van alle paden die gevolgd kunnen worden in het
schema en is sterk niet-lineair. Vegetatie maakt het schema nog eens aanzienlijk
complexer.

relative
humidity
of the
atmosphere

~clOUdjneSS
(+)

+

evaporation
Figuur 1

2

Enkele terugkoppelingen met betrekking
bodemvochtgehalte (Rowntree, 1984)

tot

veranderingen

in

het

PROBLEEMSCHETS

Om het probleem te verduidelijken zullen eerst de verschillen in ruimtelijke en temporele
karakteristieke transportschalen van hydrologische en atmosferische processen aan de
orde komen en vervolgens de koppeling van beide subsystemen aan de hand van de
waterbalans en energiebalans formuleringen.
Beneden het landoppervlak vindt transport van de conservatieve grootheden massa,
impuls en energie plaats in een nagenoeg statisch medium, de bodem. Vanwege de grote
weerstand zijn de transportsnelheden laag en is de menging gering. In het geval van
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waterstroming leidt dit bijvoorbeeld tot de simpele bewegingsvergelijking van Darcy,
waar impulstransport als verwaarloosbaar wordt verondersteld. Boven het oppervlak
wordt het medium zelf, en daarmee genoemde grootheden, getransporteerd. Door de
turbulente stroming zijn transportsnelheden hoog en is de menging groot. Deze
verschillen leiden tot een kleine karakteristieke ruimtelijke transportschaal van
ondergrondse processen (onregelmatigheden in de mediumsamenstelling kunnen immers
niet vereffend worden) en een relatief grote temporele transportschaal t.O. v.
bovengrondse processen. Deze triviale constateringen liggen aan de basis van de
problemen die ontstaan bij de koppeling van beide subsystemen.
De waterbalans en energiebalans van het landoppervlak kunnen sterk vereenvoudigd
geschreven worden als:
Zo

!f6(Z,t) tk

=

N - E(Ep>6) - A(P,6Zo)

-

P(6 z,6:.<z)

(2a)

z~

waar: z is de diepte, neerwaarts negatief (m), t de tijd (s), e het volumetrische
vochtgehalte (m3m-), T de temperatuur (K), Zo het oppervlak (m), Zo! diepte van de
beschouwde laag (m), N de neerslag intensiteit (ms- I ) , E de actuele verdamping (ms- I ),
Ep de potentiële verdamping (ms- I ), A de oppervlakkige afvoer (ms- I ), P de percolatie
naar diepere lagen (ms- I ), c;, volumetrische warmte capaciteit (Jm-3K I ), Ru de netto
straling (Jm-2s- l), L de conden-satiewarmte van water (Jkg-I) , H de voelbare
warmtestroom (Jm-2s- l) en B de bodem-warmtestroom (Jm-2s- l ) naar diepere lagen.
De linkerkant van beide vergelijkingen stelt de verandering in berging van water en
energie voor en de termen aan de rechterkant zijn de ingaande en uitgaande fluxen.
Omwille van de duidelijkheid zijn alleen de toestandsvariabelen
en T aangegeven. De
balans vergelijkingen zijn gekoppeld doordat ze allebei de actuele verdamping bevatten.
Problemen komen voort uit het feit dat de verschillende termen van de gekoppelde
differentiaal vergelijking op verschillende ruimtelijke - en temporele schalen gedefinieerd
zijn.

e

De niet-lineaire afhankelijkheid van de fluxen van de toestandsvariabelen komt op twee
manieren naar voren. Enerzijds via de gradiënt van de toestandsvariabelen op twee
niveaus en anderzijds door de de procesparameters die variëren met de
toestandsvariabelen. Als verduidelijkend voorbeeld hierbij kan dienen de met een
onttrekkingsterm uitgebreide Richard's vergelijking voor stroming in een onverzadigd
medium:
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as
at

=

~[D(6)

az

a6]
az

+ ak(6) _

az

~(6) Ep
d

(3)

met D de diffussiecoëfficient (m2s'\ k de doorlatendheid (ms· l ), d de dikte van de laag
waar ontrekking plaats vindt (m) en f3 een reductie functie (-).
D(O), k(O) and f3(O) zijn functionele relaties, welke de afhankelijkheid van de
procesvariabelen van de toestandsvariabelen beschrijven. De partiële afgeleiden aan de
rechterkant stellen de gradiënten voor. De gehele rechterzijde kan worden gezien als het
ruimtelijke gedeelte van de differentiaalvergelijking en het temporele gedeelte staat aan
de linkerkant.
De problemen totdusverre genoemd hebben betrekking op de aard van de beschouwde
processen. Daarnaast zijn er ook problemen met betrekking tot de modelvorming. De
ruimtelijke gridgroote in de huidige klimaatmodellen is minimaal 300 bij 300 km2 • Voor
deze grote vlakken worden griduniforme waarden van atmosferische grootheden als
temperatuur, specifieke vochtigheid, windsnelheid en -richting en druk uitgerekend. Het
is niet realistisch te veronderstellen dat de resolutie van deze modellen binnen afzienbare
tijd zal toenemen tot een schaal waarop (punt)waterbalans- of (gebieds)neerslagafvoermodellen toegepast kunnen worden. Bovendien zijn deze laatste veelal niet gericht
op de beschrijving van de verdeling van water over de termen van de waterbalans, maar
op de daarvan afgeleide gebiedsafvoer. Een en ander noodzaakt tot het opschalen van
hydrologische processen. Dit opschalen bestaat uit twee verweven aspecten:
procesparameterisatie en procesaggregegatie/disaggregatie. Parameterisatie houdt in dat
een versimpelde beschrijving van een proces wordt gegeven, met behoud van
karakteristieke kenmerken. Aggregatie komt neer op het bepalen van het geïntegreerde
effect van meerdere gelijksoortige processen. Dit kan zowel in de ruimte als in de tijd.
In de volgende paragraaf worden verschillende mogelijkheden van ruimtelijke aggregatie
en disaggregatie belicht en in paragraaf 4 worden enkele parameterisaties besproken.

3

RUlMTELLJKE AGGREGATIE EN DISAGGREGATIE

3.1

Statistische aggregatie

Aggregatie van ruimtelijk variërende processen kan ruwweg op twee verschillende
manieren gebeuren; expliciet en statistisch. In geval van expliciete procesaggregatie
wordt een heterogeen gebied beschreven door een ruimtelijke ordening van hydrologisch
onderscheidbare elementen, zoals b.v. hellingen, vanggebieden en drainage-netwerken.
Interacties tussen de elementen kunnen in meerdere dimensies plaatsvinden. Als
voorbeeld hierbij kan dienen het SHE-model (Abbott et al., 1986). Vanwege de
benodigde hoeveelheid data en rekentijd zal de nadruk in dit verhaal liggen op de
statistische aggregatie.
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De verwachting van het temporeel en ruimtelijk gemiddelde van de flux F, van een
heterogeen gebied G, over een integratietijd ~, kan geschreven worden als:
liG

E[F{"G =

ff E[F]i',t dXdt

(4)

met:
(5)

waar E[] de verwachtingswaarde voor een deelgebied dX is,

f de gezamenlijke kans-

dichtheidsfunctie is van de modelvariabelen Pl,PZ, .. ,Pn en R de vector met
randvoorwaarden is. :i is de vector met de ruimtelijke coordinaten en t is de tijd. n
representeert de gehele parameterruimte, opgespannen door Pl,PZ, •• ,Pn.
De impliciete aanname in vergelijking (4) is dat het model F één-dimensionaal is omdat
de horizontale interactie tussen de verschillende gebiedsdelen niet is opgenomen. De
modelvariabelen Pl,PZ' •• 'Pn zijn de toestandsvariabelen en de procesparameters. De
gezamenlijke kansdichtheidsfunctie kan zowel met de plaats als met de tijd variëren.
Hierna zal de integratie over en de afhankelijkheid van de tijd niet meer vermeld
worden. Op de randvoorwaarden zal in paragraaf 3.2 worden ingegaan. Deze zullen
daarom verder ook niet meer opgenomen zijn in de vergelijkingen.
De integratie van het model over de gehele parameterruimte n is zeer rekenintensief
wanneer het aantal variabelen groter is dan een of twee. Om vereenvoudigingen te
kunnen maken wordt (5) in een Taylor serie uitgedrukt:

0;,

waar
de variantie van Pi aanduidt en ë
de covariantiematrix van Pl>PZ' .• 'Pn is. De
bovenstreep geeft de gemiddelde waarde van een variabele weer.
Vergelijking (4) kan nu op een aantal manieren worden vereenvoudigd. In geval dat de
modelvariabelen onafhankelijk zijn, is de laatste term aan de rechterkant in (6) gelijk aan
O. Wanneer bovendien het gebied G zodanig wordt opgedeeld dat in de resulterende
deelgebieden dX de varianties van de modelvariabelen gelijk aan 0 zijn (volledige
homogeniteit), dan kan men de flux E[F].l in een deelgebied dX berekenen met behulp
van alleen de eerste term aan de rechterzijde van (6). In dat geval is (4) te schrijven:
G

E[F]G =

f Ff.Pl,pZ'··,p,.) dX

(1)
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In geval van een volledig homogeen gebied G vervalt de integraal in (7).
Wanneer voor het hele gebied dezelfde kansdichtheidsfunctie geldig is kan (4) worden
vereenvoudigd tot:
IJ

E[F]G =

Jft.pl,p2,··,p,)F(Pt,p2'··,p,) dPldP2··dp"

(8)

In geval van onafhankelijkheid van de variabelen Pl,P2'oo,Po valt de laatste term in
vergelijking (6) weer weg en kan (8) worden geschreven als:
PJl'2 p.

E[F]G =

JJ..J ft.pl)Jfp2)·./fp,)F(Pl,p2'··,p,) dPldP2··dp"

(9)

Men kan ook proberen "effectieve" waarden te vinden voor Pl,P2' .• 'Po. De bedoeling
daarvan is het gehele rechter gedeelte van (4) te benaderen door het eenmalig
doorrekenen van het model met "grideffectieve" waarden:
(10)

waar het bovenschrift e de effectieve waarde aanduid.
In een parametrisch model dat de koppeling tussen de atmosfeer en het landoppervlak
beschrijft moeten meerdere fluxen F, samengevat in de vector ft, geaggregeerd worden.
Het aantal modelvariabelen is als gevolg daarvan groot. Voor iedere modelvariabele moet
de meest geschikte van de hierboven beschreven aggregatie methoden gekozen worden.
Vanwege voornoemde rekencapaciteitsproblemen is de integratie van het model veelal
maximaal mogelijk over een vlak, opgespannen door twee variabelen, en worden voor de
resterende variabelen gridgemiddelde of -effectieve waarden verondersteld. Welke twee
variabelen de heterogeniteit zo goed mogelijk weergeven hangt af van het modelconcept
(zie paragraaf 4) en het beschouwde gebied. Teneinde de complexiteit van de integraties
over Gen n te verminderen stelt Band (1991) voor de totale variantie van een gebied G
zodanig te verdelen dat de variantie in het deelgebied minimaal en tussen de
deelgebieden maximaal is. De eerste eis maakt de diverse genoemde vereenvoudigingen
van (4) aannemelijker en de tweede eis voorkomt opdeling van het gebied in een te groot
aantal deelgebieden.
De procesparameters worden bepaald door de functionele relaties. Dit houdt in dat ze
zowel afhankelijk zijn van de intrinsieke parameterwaarden, als van de
toestandsvariabelen. Met intrinsieke parameters worden de parameters bedoeld die de
vorm van de functionele relaties bepalen. Doordat de intrinsieke parameterwaarden
geheel bepaald worden door het medium hoeven deze slechts ruimtelijk geaggregeerd te
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worden wanneer het medium tijdsinvariant is. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn bij de
bodemhydraulische functies k(6) en D(6) in vergelijking (3) voor niet zwellende of
krimpende gronden. Strikt genomen is ruimtelijke variabiliteit in de toestandsvariabelen
het gevolg van de heterogeniteit van de intrinsieke parameters en de ruimtelijke variatie
van de bovenrandvoorwaarden. In een parametrisch model dat consistent is in ruimte en
tijd, kan de heterogeniteit van de toestandsvariabelen dus beschreven worden door
aggregatie van de intrinsieke parameters en disaggregatie van de randvoorwaarden R(X).

3.2

Statistische disaggregatie van randvoorwaarden

Door het in paragraaf 2 genoemde verschil in menging boven en onder
landoppervlak, is het aannemelijk te veronderstellen dat de ruimtelijke verdeling
neerslagintensiteit meer dan de andere atmosferische grootheden bijdraagt aan
variabiliteit van de toestandsvariabelen. Analoog aan (5) kan een heterogene structuur
griduniforme neerslag toegekend worden:
GN.(t)

het
van
de
aan

G

JJ g(N;x,t) dgdX = JE[N(t)f dX = E[N(t)]G
o

(11)

waar Nm de maximum neerslagintensiteit (ms· l ), g de kansdichtheidsfunctie en E[N(t)t de
gebiedsgemiddelde of griduniforme neerslagintensiteit (ms· l ), allen op tijd t.
In g is de exacte ruimtelijke structuur van de neerslagintensiteit niet opgenomen vanwege
de aanname dat het proces model één-dimensionaal is. De fractie van het totale gebied
waar neerslag plaatsvindt speelt uiteraard wel een belangrijke rol. Zowel de vorm van
g (N), als de gebiedsfractie hangen af van de atmosferische omstandigheden en
stro~gspatronen en de topografie van het gebied.

Om het effect van neerslagdistributie te illustreren, zijn in fig. 2 enkele resultaten te zien
van modelberekeningen uitgevoerd met een uniforme- en een exponentieel verdeelde
gridneerslag. De exponentiële verdelingsfuctie is te schrijven als:

g(N(t» =

JI. e~ -Jl.N(t»)
E[N(t)]G ~~ E[N(t)]G

(12)

waar IJ. de gebiedsfractie waar neerslag plaatsvindt.
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Figuur 2

Cumulatief verschil. in oppervlakkige afvoer (getrokken lijn), actuele
verdamping (gestippelde lijn) en percolatie (dik getrokken lijn) van
modelberekeningen (gebaseerd op vergelijking (3» met verdeelde uniforme
neerslag

De halfuurlijkse, griduniforme bovenrandvoorwaarden, E[}f(tJ] en Ep(tJ zijn gegenereerd
door de één-dimensionale versie van het United Kingdom Meteorological Office
klimaatmodel. De twee soorten neerslag die het model genereert zijn onafhankelijk van
elkaar verdeeld gebruik makend van vergelijking (12). Voor neerslag van het convectieve
type is aangenomen 1'=0,3 en voor grootschalige neerslag 1'=1. De stroming in de
onverzadigde zone is berekend met een model gebaseerd op Richard's vergelijking (3).
Een gras gewas met een complete bedekking van de grond (geen bodemverdamping)
verdampt door onttrekking van water in een dertig centimeter diepe wortelzone. De
gebruikte bodem hydraulische functies behoren bij een leemgrond. Ieder halfuur wordt
een neerslagintensiteits-veld van 50 realisaties gesimuleerd. Het verdelen van neerslag
veroorzaakt hogere intensiteiten, waardoor de maximale infiltratiesnelheid vaker
overschreden wordt. In fig. 2 is dit te zien aan de hogere (cumulatieve) oppervlakkige
afvoer in geval van de stochastische berekeningen, die ten ten koste gaat van de andere
termen in de waterbalans. Ruimtelijke distributie van bodemhydraulische eigenschappen
zal een soortgelijk effect hebben; realisaties met een kleine maximale infiltratiesnelheid
kunnen de grid-uniforme neerslag onderschrijden. Milly en Eagleson (1987) komen op
grond van de door hen gedane modelberekeningen tot de conclusie dat ruimtelijke
variatie van bodemhydraulische functies de verdeling van water over de verschillende
termen in (2a) alleen significant beïnvloedt in het geval dat oppervlakkige afvoer
optreedt.
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4

PARAMETERISATIE

Volgens de definitie van Brutsaert (1986) bevat een geparameteriseerd model het
integrale effect van processen, die spelen op schalen kleiner dan de beschouwde, in
termen van variabelen die op de beschouwde schaal bepaald kunnen worden.
Parameterisatie is dus schaalafhankelijk. Zo is de reeds genoemde wet van Darcy in feite
een geparameteriseerde relatie die de waterstroming in een zogenaamd representatief
elementair volume beschrijft in plaats van de som van de stromingen in alle, sterk van
elkaar verschillende, poriën in dat volume. De beste indicatie van de bruikbaarheid van
deze geparameteriseerde relatie is dat deze wet in de bodemnatuurkunde ten grondslag
ligt aan "fysisch gebaseerde" modellen. Analoog hieraan is parameterisatie van
hydrologische processen vaak verantwoord door de hoge mate van ruimtelijke variabiliteit
van het landoppervlak. Een geparameteriseerd model relateert dus niet enkel input en
output van een systeem met behulp van een geschikte functie, zoals in de systeemtheorie,
maar geeft een (gesimplificeerde) beschrijving van de interne structuur van het systeem.
In de formuleringen gebruikt in paragraaf 3 betekent parameteriseren het formuleren van
het model F.
De drie hierna beschreven parameterisaties verschillen sterk in de vereenvoudigingen die
gemaakt worden. De "bucket" parameterisatie is het meest eenvoudige, gevolgd door de
Deardorff parameterisatie. De SiB parameterisatie, met een vergaand gedetailleerde
beschrijving van de vegetatielaag, behoort tot de meest gecompliceerde modellen.

4.1

"Bucket" parameterisatie

In de eerste klimaatmodellen werd het landoppervlak beschouwd als een groot reservoir
met een bepaalde bergingsdiepte, d (Manabe, 1969). Deze "emmer" wordt gevuld met

neerslag en geleegd door verdamping. Oppervlakkige afvoer treedt slechts op wanneer
het reservoir geheel gevuld is. Beneden een kritische vullingsgraad wordt de potentiële
verdamping gereduceerd lineair evenredig met het watertekort in de emmer. Het
reservoir heeft dus een stap respons voor neerslag en een lineaire respons voor
verdamping. De waterbalans is te schrijven als:
de
dt

N - E(S)

d

(13)

Vanwege de onbevredigende resultaten is in de loop van de tijd een aantal wijzigingen
gemaakt. Een voorbeeld is de parameterisatie van Deardorff.

4.2

Deardorff parameterisatie

Teneinde de door de bodem gecontroleerde infiltratie - en evaporatie fluxen beter te
kunnen beschrijven, onderscheidt Deardorff (1978) een top laag. Deze ingebedde toplaag
wordt beschreven middels een zogenaamde force-restore term. De waterbalans van de
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vegetatielaag buiten beschouwing gelaten, worden in het model twee waterbalansen
bijgehouden; één voor de toplaag, en één voor de hele kolom. De hier gegeven
beschrijving komt van Noilhan en Planton (1989), die enigszins verschilt van de originele
formulering van Deardorff:
dOt = Ct (6t)(N _ E(6\) _ Cz(6)(6 - 6)
dt
d
tV
t'
t

6
'

6

(14a)

tS:&

t

de

N - Et(6) - E(6)

dt

d

6,,6 s: 0

(14b)

waar het subscript t staat voor toplaag. Cl is de constante in de force-term, Cz is de
constante in de restore-term, .,. een periode van 1 dag en d staat voor de dikte van de
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laag.

:

\

~

J\

~~

0.9
0.8

a 0.6

of-

u

.2 0.5
.!

g 0.4

1J

~ 0.3

<Q0.2
0.1

°8~0---1~0-0--142-0--,44-0--'~6~0--'-8~0--2-0~0--2~2~0---24~0---2+60--~280
dag nummer

Figuur 3

Verdampingreductiefactor f3 (=E/E) behorend bij modelberekeningen
gebaseerd op vergelijking (3) (getrokken lijn) en de parameterisatie van
Deardorff (gestippelde lijn) voor een groeiseizoen

De inftltratie flux door het oppervlak is in dit model realistischer beschreven dan in de
"bucket" parameterisatie omdat oppervlakkige afvoer ook kan voorkomen wanneer het
reservoir niet geheel gevuld is. Bovendien voerde Deardorff een vegetatielaag in die
zonder tussenkomst van de bodem water kan onderscheppen en verdampen en bovendien
de verdamping reguleert. De parameters worden, analoog aan (10), verondersteld
"effectief" te zijn voor het hele grid en de bovenrandvoorwaarden zijn uniform.
De waterbalans bevat geen percolatieterm. Dit kan leiden tot een te hoog vochtgehalte en
daardoor een te geringe transpiratiereductie. Dit is te zien in fig. 3, waar de
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reductiefunctie (3 is uitgezet behorend bij een simulatie met het in paragraaf 3.2
genoemde model dat gebaseerd is op de numerieke oplossing van (3) en een simulatie
met de Deardorff parameterisatie.

4.3

SimpIe Biosphere parameterisatie

Een voorbeeld van de uitgebreidere SVATS (Soil Vegetation Atmosphere Transfer
Scheme) is de Simple Biosphere parameterisatie (SiR) van Sellers et al. (1986). Het
meest kenmerkend van dit soort modellen is de uitgebreide beschrijving van
transportprocessen in de vegetatielaag. Analoog aan de wet van Ohm wordt een bepaalde
flux (stroom) berekend als de gradient (potentiaal) gedeeld door een effectieve weerstand,
die afhankelijk is van toestandsvariabelen in bodem, atmosfeer en vegetatie. In principe
wordt iedere grens tussen twee media gekarakteriseerd door een weerstand. Alle
uitwisselingen tusen bodem, atmosfeer en vegetatie vormen op deze manier een netwerk
waarin weerstanden in serie of parallel geschakeld zijn. Water- en energietransport in de
bodem worden beschreven in drie onafhankelijke lagen. Verdamping is mogelijk uit de
eerste twee lagen en de derde laag verliest water door een percolatieterm. In totaal
moeten 49 parameters gespecificeerd worden. De meerderheid van de functionele relaties
en de daarin voorkomende parameters, die de uiteindelijke grootte van de weerstanden
bepalen is slechts gebaseerd op enkele veld- of laboratoriumproeven en hebben een
smalle theoretische basis. Alle modelvariabelen worden geacht representatief te zijn voor
het grid. Het hele grid is dus in feite een groot blad met een grote "effectieve"
huidmond. Gezien de onzekerheid van de functionele relaties die de weerstanden bepalen,
nog vergroot door de enorme schaal van de "effectieve" huidmond ligt het voor de hand
meerdere weerstanden, die parallel of in serie staan, te combineren. Koster en Suarez
(1992) introduceren bijvoorbeeld een versimpelde versie van SiB, waarin het aantal
weerstanden is gereduceerd van 14 naar 7. De resultaten van een studie waarin beide
modellen vergeleken worden, komen nagenoeg overeen.
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STATISTISCH-DYNAMISCHE PARAMETERISATIF.S

In paragraaf 3 zijn verschillende manieren besproken waarop ruimtelijke aggregatie en
disaggregatie kan plaatsvinden en in paragraaf 4 zijn enkele voorbeelden gegeven waarop
processen geparameteriseerd kunnen worden. Vanwege de complexiteit van
klimaatmodellen en de lange integratietijden die nodig zijn om klimaatveranderingen te
simuleren, is de rekentijd die beschikbaar is voor de representatie van processen aan het
landoppervlak beperkt. Bovendien is de beschikbaarheid van data, om de ruimtelijke
heterogeniteit weer te geven en de parameters te specificeren, beperkt. Verticale - en
horizontale modelresolutie (respectievelijk mate van parameterisatie en mate van
aggregatie/disaggregatie) moeten dus tegen elkaar afgewogen worden. In de
parametrische modellen besproken in paragraaf 4 is subgridvariabiliteit niet expliciet
opgenomen, in tegenstelling tot de hierna te bespreken statistisch-dynamische modellen,
welke een combinatie vormen van elementen uit de paragrafen 3 en 4.

Bij statistisch-dynamische modellen worden kansdichtheidsfuncties gebruikt om de
ruimtelijke variatie van procesparameters, toestandsvariabelen of randvoorwaarden te
beschrijven (vergelijking (8) en (11». De nadruk verschuift dan van het beschrijven van
de verticale resolutie naar de horizontale resolutie. Een studie van Bresier en Dagan
(1983) aangaande ruimtelijk variërende verticale stroming in de onverzadigde zone toont
aan dat met een eenvoudig parametrisch model door integratie over de verdelingsfunctie
van de verzadigde doorlatendheid, nauwkeurige waarden van het ruimtelijke gemiddelde
en de variantie van het bodemvochtprofiel bepaald kunnen worden. Dit ondanks dat voor
individuele stromingsgevallen het model sterk kan afwijken van de numerieke oplossing
van de Richards' vergelijking (3). Dit uitmiddelen van fouten neemt toe naarmate de
gebiedsgrootte toeneemt. Een voordeel van de statistisch-dynamische methode is dat
informatie over subgrid atmosferische variatie kan worden verkregen, doordat de
statistische verdeling van de fluxen berekend kan worden. Een bimodale
kansdichtheidsfunctie voor het vochtgehalte aan het oppervlak bijvoorbeeld kan wijzen op
een groot nat en een groot droog gedeelte van het grid. Dit kan de aanleiding zijn voor
de ontwikkeling van door warmte gedreven subgrid circulaties ten gevolge van het
verschil in voelbare warmtestroom boven de twee gebieden (Avissar, 1992).
Drie parameterisaties die onder meer verschillen met betrekking tot de ruimtelijk
verdeelde modelvariabelen, worden als voorbeeld in meer detail beschreven.

5.1

Warrilow model

Evenals Deardorff, breidde Warrilow (1986) de originele "bucket" parameterisatie uit
met een vegetatielaag. Verder nam hij een percolatieterm op, die afhankelijk is van het
vochtgehalte, waardoor het reservoir ook aan de onderkant water kan verliezen.
Oppervlakkige afvoer in geval dat het reservoir niet geheel gevuld is, is mogelijk door
het gebruik van een infiltratie vergelijking die gebaseerd is op een exponentiële
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neerslagverdeling (12). Door de totale oppervlakkige afvoer te middelen over het hele
grid, wordt vervolgens de verwachting van de grid-gemiddelde infiltratieflux (ms· l )
verkregen:
E[I(t)]G = E[N(t)]G

1
[1 _e,.J
-11 ", )]
~1E[N(t)lG

(15)

waar Im de griduniforme maximale infiltratiesnelheid (ms"I).
In (15) is te zien dat de grid-gemiddelde infiltratieflux altijd lager is dan maximaal, zelfs
in geval J.I. = 1. Het deel van de neerslag dat niet infiltreert wordt beschouwd als

oppervlakkige afvoer. De waterbalans is dus als volgt:
dO
dt

E[N(t)]G - A - E(8) - P(8)

E[I(t)]G - E(8) - P(8)

d

d

(16)

Het effect van neerslagverdeling in geval van een fysisch gebaseerd model is reeds
beschreven in paragraaf 3. Het model van Warrilow zal grofweg dezelfde kenmerken
hebben, zij het dat de maximum infiltratiesnelheid geen functie is van het vochtgehalte,
zoals in het aangehaalde voorbeeld.

5.2

Entekhabi en Eagleson model

Entekhabi en Eagleson (1989) bouwen voort op het concept van Warrilow. De essentie
van dit parametrische model is dat de neerslag en het gridgemiddelde vochtgehalte
statistisch verdeeld worden. Voor de neerslag wordt de exponentiële verdeling
verondersteld, reeds genoemd in (12), en voor het vochtgehalte een gamma verdeling:
ft.s) =

r~:/·-le-A.s,

s,l,« > 0

(17)

met s = (8 - 8,)/(8, - 8,), 8, het residueel vochtgehalte en r is de gamma functie. De
parameters À en ex hangen af van het gemiddelde en de variantie van s.
In (17) is het vochtgehalte niet aan een bovengrens gebonden. De oppervlakte onder f.(s)

waarvoor s > 1 representeert de verzadigde fractie (s = 1) van de gridoppervlakte. Het
model onderScheidt twee soorten oppervlakkige afvoer. Horton oppervlakkige afvoer, het
gedeelte van de neerslagintensiteit dat hoger is dan de maximale infiltratiesnelheid en
Dunne afvoer, alle neerslag die valt op het verzadigde deel van het grid. De verdelingen
g(N) en I(s) worden onafhankelijk verondersteld, zodat de totale oppervlakkige afvoer te
schrijven is als:
1 ..

A '"

ff

OI./ft)

(N - I".(s» g(N)dN j{s)ds +

ff N g(N)dN j{s)ds
10

(18)
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Onder bepaalde veronderstellingen aangaande de vorm van Im(s) , is een analytische
oplossing van (18) mogelijk. Op dezelfde wijze worden analytische oplossingen gevonden
voor de gridgemiddelde bodem- en vegetatieverdamping.
Doordat het model slechts de waterbalans bijhoudt van het gehele grid is er wel
informatie over het gedrag in de tijd van het gridgemiddelde vochtgehalte, maar niet van
de variantie. De verdeling van s wordt via de vormparameters À en a zowel door het
gemiddelde als door de variantie bepaald. Modelberekeningen kunnen dus alleen worden
gedaan door de variantie voor te schrijven en kunnen dus niet consistent zijn in de tijd,
ondanks de vrij realistische parametrisatie van de relevante processen. Dit probleem komt
voort uit het in paragraaf 3 genoemde feit dat de heterogeniteit van een
toestandsvariabele bepaald wordt door variabiliteit in de intrinsieke procesparameters en
de randvoorwaarden.

S.3

FamigJietti en Wood parameterisatie

In opzet lijkt de parameterisatie van Famiglietti en Wood (1991) op die van Entekhabi en
Eagleson in 5.2. Oppervlakkige afvoer wordt eveneens geacht te zijn samengesteld uit
afvoer van het Horton- en Dunne type. Kale grond en vegetatieverdampingzijn
gelijksoortig geparameteriseerd. De neerslag heeft dezelfde exponentiële verdeling, met
de veronderstelling dat de neerslag valt op het hele gebied (I-' = 1 in (12». De
toestandsvariabele die de genoemde processen controleert is het verzadigingstekort, (l s). Het grote verschil ligt echter in de manier waarop de heterogeniteit van het landschap
geaggregeerd wordt. De fundamentele gedachte achter de gebruikte methode is dat
subgrid variaties in topografie en bodem de laterale ruimtelijke redistributie van
bodemvocht domineren (Beven en Kirkby, 1979). De plaatselijke hellingshoek, het
bovenstrooms drainerende oppervlak en de plaatselijke transmissiviteit (over de
onverzadigde zone geïntegreerde doorlatendheid) worden gecombineerd tot een
zogenaamde topografie/bodem-index. Punten met dezelfde index hebben dezelfde
hydrologische respons. De verdeling van de index kan worden bepaald met behulp van
een digitaal terrein model en een verdeling van de doorlatendheid. De ruimtelijke
verdeling van infiltratiesnelheden komt voort uit de verdeling van de topografie/bodemindex en het gemiddelde verzadigingstekort. Zoals in 5.2 aangegeven, kan het
procesmodel geïntegreerd worden over de onafhankelijke verdelingsfuncties van de
neerslag en de topografielbodem-index. Dit resulteert in gebiedsgemiddelde waarden van
Horton - en Dunne type oppervlakkige afvoer, verdamping en verzadigingstekort.
Vergeleken met het de parameterisatie van Entekhabi en Eagleson, wordt heterogeniteit
van het vochtgehalte op een conceptueel fraaiere manier beschreven, namelijk als
resultante van de heterogene bovenrandvoorwaarden en de tijdsinvariante ruimtelijk
variërende intrinsieke parameters (paragraaf 3). In gebieden echter waar de topografie
niet het ruimtelijke infiltratie- en afvoerpatroon veroorzaakt zal het model niet goed
werken.
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6

GROOTSCHALIGE VELDEXPERIMENTEN

Sinds het begin jaren tachtig worden grootschalige veldexperimenten uitgevoerd met twee
hoofddoeieri: Het HAPEX-programma (Hydrologica1 Atmospheric Pilot Experiment) richt
zich vooral op het verkrijgen van inzicht in hoe de diverse fluxen aan het landoppervlak
opschalen. De ISLSCP (International Satellite Land-Surface Climatology Project)
experimenten zijn vooral bedoeld Remote Sensing waarnemingen te calibreren. De laatste
jaren vervaagt het verschil tussen beide soorten experimenten, afgezien van de schaal;
HAPEX werkt met gebiedsgroottes van 100 bij 100 kro2 tegen 15 bij 15 kro2 voor
ISLSCP.
De opschaling van fluxen kan worden bekeken door op verschillende ruimtelijke schalen
de water- en energiebalans te bestuderen. Zoals in paragraaf 2 al genoemd is, speelt de
evapotranspiratie een cruciale rol. Door het opstellen van meteorologische en
hydrologische/bodemnatuurkundige meetinstrumenten wordt getracht op twee
onafhankelijke manieren deze term te bepalen. Hydrologen proberen de waterbalans op
verschillende schalen te beschrijven door het bepalen van bodemhydraulische
karakteristieken (0.1 m2), het monitoren van de processen op vast ingerichte meetplekken
(1 m2), het doen van incidentele metingen van de ruimtelijke variatie van bodemvocht en
het meten van de oppervlakkige afvoer van kleine vanggebiedjes (100 m2 tot 10000 m2).
Meteorologen meten de termen van de energiebalans aan de grond op schalen variërend
van een enkele plant tot een fetch ("vanggebied" van een meteorologische
meetopstelling), waarvan de oppervlakte afhangt van de hoogte waarop gemeten wordt
(> 1000 m2). De hydrologische en meteorologische metingen zijn veelal geconcentreerd
in twee of drie kleinere gebieden binnen het onderzoeksgebied. In de grenslaag wordt
met behulp van vliegtuigen gekeken naar gemiddelde fluxen van gebieden groter dan I
kro2• Met behulp van satellieten tenslotte wordt geprobeerd om voor het hele
onder2;oeksgebied te komen tot gemiddelde balansen. Uit de tot dusverre gedane
experimenten zijn al veel bruikbare resultaten gekomen die noodzakelijk zijn voor het
verkrijgen van inzicht in de factoren die een rol spelen bij het opschalen van ruimtelijk
variërende fluxen, toestandsvariabelen en procesparameters.

7

CONCLUSIES

Bij de representatie van hydrolpgische processen in klimaatmodellen is het verschil in
ruimtelijke en temporele karakteristieke schaal het belangrijkste probleem. Om tot een
goede koppeling van hydrologische modellen aan klimaatmodellen te komen, moeten
keuzen gemaakt worden aangaande:
- de methode van aggregatie van processen en disaggregatie van randvoorwaarden
(horizontale modelresolutie),
- de mate waarin de processen geparameterlseerd worden (vertiéa1e modelresolutie),
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De belangrijkste restricties daarbij zijn de beschikbare gegevens en de hoeveelheid
rekentijd. In de in paragraaf 5 besproken statistisch-dynamische modellen worden de

horizontale - en verticale modelresolutie tegen elkaar afgewogen. Bij deze modellen moet
een keuze gemaakt worden welke modelvariabelen middels kansdichtheidsfuncties
beschreven worden. Conceptueel is heterogeniteit van toestandsvariabelen het gevolg van
heterogeniteit van intrinsieke parameters en randvoorwaarden. Wanneer van een
toestandsvariabele die ruimtelijk verdeeld wordt geen informatie beschikbaar is over de
tijdsathankelijkheid van de heterogene structuur, dan is het model inconsistent in de tijd.
Bij de beantwoording van bovenstaande vragen, nemen grootschalige veldexperimenten
een belangrijke plaats in.
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Ervaringen
De ervaringen bij modellering van met name de "ondiepe" regionale waterhuishouding
zijn dat in de regel onzorgvuldig wordt omgegaan met schaaleffecten (zowel ruimte- als
tijdschaal). De schaalproblemen zijn zeer nadrukkelijk aanwezig, onder andere nietlineaire processen en niet-eenduidige relaties (hysterese) in de onverzadigde zone en de
niet-lineaire en niet-eenduidige relatie tussen grond- en oppervlaktewater
(drempelwaarden).
Problemen
Goede wiskundige of andere technieken om voor elk probleem de, juiste schaal te kiezen
zijn (nog) niet voorhanden. De praktijk is dat het hydrologisch modelleren van een
gebied sterk wordt bepaald door, beschikbare computerprogramma's, beschikbare
gegevens én (gekleurde) ervaring.
Op .zich is dat geen probleem, mits systematisch wordt aangegeven welke schaalfouten
worden gemaakt. Dit laatste gebeurt echter zelden.
Oplossingen
De oplossing van het schaalprobleem is nog niet in zicht. Ideeën voor oplossingen zijn:
- streven naar evenwicht tussen
variatie in eigenschappen tussen elementen
(deelgebieden) en variatie binnen deelgebieden;
- niet allereerst steeds verfijnder modelleren maar veeleer streven naar conceptueel juiste
modellen, aangevuld met statistische en hydrologische "voor-" en "nabewerking",
waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van (geo-)statistische gegevens over
verspreiding in parameterwaarden en (deterministische) kennis over patronen;
- gegevens over de variatie in maaiveldshoogten zijn tot nu toe onvoldoende gebruikt
om het schaalprobleem te verkleinen.
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Mijn onderzoek betreft het identificeren van het 3D-veld an hydraulische eigenschappen
(doorlatendheden, porositeiten) van complexe deklagen. Hierbij speelt schaal een
belangrijke rol omdat metingen worden gedaan op kleine kernen (ca. 30 cm), terwijl
uitspraken gedaan moeten worden op perceels- tot regionale schaal voor
grondwatermodellering. De procedure die gevolgd wordt is de volgende:
a
b

c

Met behulp van 3D-stochastische simulatie-technieken en (deterministische)
geologische kennis worden "punt-velden" van textuurklassen gesimuleerd.
Elk van deze velden wordt getransformeerd in een veld van hydraulische
eigenschappen. Dit wordt gedaan door gebruik te maken van het feit dat voor elke
textuurklasse een aparte kansverdeling van doorlatendhedenlporositeiten bekend is
uit laboratorium analyses aan ongestoorde kernen.
De velden van hydraulische eigenschappen worden elk als invoer gebruikt van een
grondwatermodel. Met· behulp van de gesimuleerde macro-fluxen en macrostijghoogten kunnen de effectieve eigenschappen (gemiddelden en varianties) van de
gehele deklaag worden bepaald onder verschillende randwaarde-condities. Deze
effectieve (lees opgeschaalde) eigenschappen zijn vervolgens te gebruiken is (sub-)
regionale grondwatermodellen waarin de deklaag een belangrijke rol speelt.

Er zijn een aantal problemen aan deze techniek verbonden:
a

b

Simulatie van echte puntwaarden (op meetschaal) is onmogelijk omdat numerieke
grondwatermodellen (of de computers waarop ze worden gedraaid) slechts een
beperkte hoeveelheid elementen aan kunnen. Daardoor wordt gewerkt met een
minimale celgrootte van dx*dy*dz = 20*20*0.5 meter. Er is dus als een inherente
opschalingsfout aanwezig in de methodiek. Effectief betekent dit dat de werkelijke
variabiliteit enigszins wordt onderschat.
Het grootste probleem is echter dat de methodiek slechts effectieve of opgeschaalde
eigenschappen oplevert voor een klein stukje deklaag voor slechts enkele
randwaarde-problemen. Deze kunnen dan ook alleen gezien worden als kentallen
voor deklagen van dezelfde natuur.

Het tweede probleem doet zich voor bij vele opgeschaalde parameters. Het komt voort
uit de volgende paradox: Meestal kan men partiële differentiaalvergelijkingen niet op de
meetschaal van de parameters (puntschaal) uitrekenen omdat de computer dit niet aankan
(teveel elementen).
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Derhalve wordt de punt-pde ook op een grotere schaal geldig geacht. Echter, zodra een
partiële differentiaalvergelijking (pde) wordt gebruikt op een grotere (numerieke)
modelschaal, moeten aan de elementen van dit numerieke model zogenaamde effectieve
waarden van parameters worden meegegeven. Dit moet dan zodanig dat de macro-uitvoer
(van het numerieke model) gelijk is aan de macro-uitvoer die men zou verkrijgen als het
model op de schaal van de parametermetingen (de puntschaal) zou worden gedraaid.
Echter de effectieve parameters die dit garanderen zijn afhankelijk van de oplossing van
het pde-probleem zelf. De laatste is weer niet bekend zonder de parameters, zodat het
probleem onoplosbaar blijkt.

STELLINGEN:

1

Overschrijdingskansen van ruimtelijke gemiddelden zijn niet hetzelfde als ruimtelijk
gemiddelde overschrijdingskansen.

2

Zijn partiële differentiaalvergelijkingen wel op meerdere schalen tegelijkertijd
geldig?

3

Het gevolg van het gebruik van op puntschaal gedefinieerde pde's in een numeriek
model op een grotere schaal is de noodzaak om effectieve parameters te definiëren
die garanderen dat aan alle behoudswetten wordt voldaan. Effectieve parameters zijn
echter veelal afhankelijk van het op te lossen probleem zelf en dus niet expliciet op
te lossen. Ik: stel als een mogelijke oplossing van deze paradox voor om de pde's
zodanig te herschrijven dat ze (in stochastische zin) de ensemble-gemiddelde
puntschaal-oplossing (en zin variantie) opleveren. Deze oplossing kan dan door
simpel uitmiddelen op de oplossing op elke gewenste schaal opleveren.
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DISCUSSIESTUK

W. Bouten, Universiteit van Amsterdam, Fysisch Geografisch en Bodemkundig
Laboratorium

Bij het Fysisch Geografisch en Bodemkundig Laboratorium van de Universiteit van
Amsterdam is het meten en modelleren van hydrologische processen een van de
speerpunten van de sectie bodemchemie en -fysica. Hierbij richten we ons hoofdzakelijk
op natuurterreinen en bossen. Het hydrologisch onderzoek beperkt zich niet tot het
bodemcompartiment maar ook de bovengrondse hydrologie zoals regen, interceptie door
kronendak en verdamping vanaf de bosvloer worden meegenomen. Tot op heden is er
nog geen aandacht besteed aan grondwaterstroming.
Nieuwe meetmethoden werden ontwikkeld of geïntroduceerd zoals Time Domain
Reflectometry voor het meten van het watergehalte in de bodem en microgolftransmissie
voor het meten van de waterberging in het kronendak. Een boshydrologisch software
pakket (FORHYD) is permanent in ontwikkeling. Het bevat modules voor de
beschrijving van interceptie, bosvloerverdamping en transport in de onverzadigde zone in
de bodem, inclusief wateropname door wortels. Voor verschillende processen zijn
meerdere programma's beschikbaar met verschillende concepten en verschillende mate
van detail. De interactie tussen meten en modelleren is heel sterk.
Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de hydrologische processen gebruiken we
vaak zeer gedetailleerde monitoring programma's en blijven metingen beperkt tot een of
enkele meetsites. De vertaling naar grotere eenheden (tot op heden niet groter dan 1 à 2
ha, met een soort vegetatie) geschiedt op basis van simulaties waarvoor de
invoerparameters in gridpunten bepaald zijn. Deze invoerparameters kunnen gebaseerd
zijn op kenmerken van het bodemprofiel (Bouten en Witter, 1992) of volgen uit een
optimalisatie op basis van gemeten toestandsvariabelen (b.v. watergehalten in de bodem)
in gridpunten (Bouten et al., 1993). Meestal is het doel niet alleen gebieds-gemiddelde
waarden te simuleren, maar tevens de ruimtelijke patronen.

LITERATUUR

BOUTEN, W. and I.V. WITTER; 1992. Modelling soil water dynamics in a forested
ecosystem. In: Evaluation of spatial variation of soil profiles. Hydrol. Proc. 6:445454.
BOUTEN, W., T.I. HEIMOVAARA and A. TIKTAK; 1993. Spatial pattems of
throughfall and soil water dynamics in a Douglas fir stand. Water Res. Res. (in
press).
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STELLING:
Het gebiedsgemiddelde gedrag van bodemwater kan niet zonder meer worden
gesimuleerd op basis van gebiedsgemiddelde eigenschappen.
VRAAG:

Welke objectieve criteria kunnen gebruikt worden om gedetailleerde fysische modellen te
vereenvoudigen ter gebruik als module in grotere (regionale)modellen?
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KOPPELING KLIMAATMODELLEN AAN HYDROLOGISCHE MODELLEN

T.A. Buishand, KNMI (De Bilt)

Uitspraken over klimaatveranderingen ten gevolge van de toename van het CO2-gehalte
in de atmosfeer berusten vaak op simulaties met drie-dimensionale klimaatmodellen, de
zogenaamde Genera! Circulation Models (GCMs). De uitvoer van deze modellen bestaat
uit tijdreeksen van verschillende variabelen (temperatuur, neerslag, luchtvochtigheid) op
een groot aantal roosterpunten voor zowel het huidige klimaat als de situatie met een
verhoogd CO2-gehalte. Hoewel van deze variabelen vaak de dagwaarden beschikbaar
zijn, wordt toch afgeraden om ze direct te gebruiken als invoervariabelen in hydrologische modellen.
Dit wordt gewoonlijk beargumenteerd met een aantal fraaie volzinnen. Een eenvoudig
getallen-voorbeeld kan echter de argumentatie aanzienlijk verduidelijken. Het aantal
dagen dat het regent leent zich daar bijzonder goed voor.
In Nederland wordt de regen gemeten in eenheden van 0,1 mmo We zullen daarom van
een regendag spreken als er minstens 0,1 mm geregistreerd wordt. Gemiddeld zijn er
dan ongeveer 200 regendagen per jaar. Klimaatmodellen laten echter heel andere getallen
zien. Tabel 1 geeft het gemiddelde aantal regendagen van de meest recente versie van
het GCM van het Canadian Climate Centre (Downsview, Ontario) per seizoen en per
jaar.
Deze getallen zijn gebaseerd op simulatieruns van 10 jaar en hebben betrekking op
Nederland en directe omgeving (gemiddelde van twee roosterpunten). Volgens het model
zou liefst 90% van de dagen als regendagen moeten worden aangemerkt. Andere
klimaatmodellen laten een soortgelijk beeld zien (Beersma, 1992).
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Tabel 1

Vergelijking van het gemiddelde aantal regendagen volgens het Canadese
GCM met het werkelijke aantal regendagen P op een punt in Nederland uit
waamemingsreeksen (tijdvak 1981-1990). DJF geeft de wintermaanden
december, januari, februari aan; de andere seizoenen zijn op dezelfde wijze
afgekort. Naar Buishand e.a. (1993).
DJF

MAM

JJA

SON

Jaar

GCM, Ix CO2

82

84

85

83

333

GCM, 2x CO2

86

83

83

79

332

P

55

48

44

54

200

Tabel 2

Vergelijking van het gemiddelde aantal regendagen P op een punt met het
aantal dagen G dat de gemiddelde neerslaghoeveelheid over Nederland 0,1
mm of meer bedraagt. Naar Buishand e.a. (1993).
DJF

MAM

JJA

SON

Jaar

P

55

48

44

54

200

G

69

63

65

68

265

1.26

1.32

1.48

1.27

1.33

q=G/P

De verschillen zijn voor een deel het. gevolg van het feit dat het model de gemiddelde
neerslag over het gebied rondom het roosterpunt weergeeft (ongeveer 400 x 250 km bij
het Canadese GCM). Middelen van de neerslag over een gebied leidt tot een toename
van het aantal regendagen. Tabel 2 laat zien dat voor het landgemiddelde in Nederland
het aantal regendagen gemiddeld ruim 30% hoger is dan dat voor een punt. In de zomer
is het effect van het ruimtelijk middelen groter dan in de winter vanwege het plaatselijke
karakter van zomerbuien. Naast het ruimtelijk middelen draagt ook de sterk vereenvoudigde wijze waarop een aantal fysische processen gemodelleerd zijn bij tot de
verschillen in tabel 1.
Er is dus èen behoefte om de uitvoer van GCMs te vertalen in klimaatreeksen die meer
representatief zijn voor het klimaat van een klein gebied. Twee manieren waarop men dit
probleem zou kunnen aanpakken zijn:
1 Directe koppeling van de gewenste elementen aan de door het klimaatmodel
geproduceerde tijdreeksen, bijvoorbeeld met behulp van empirische statistische relaties
(down-sealing van GCM output).
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2 Gebruik bestaande waarnemingsreeksen voor het huidi;;e (1 x COJ klimaat en
modificeer deze reeksen voor een mogelijk toekomstig (2 x COJ klimaat, rekening
houdend met de veranderingen die een GCM of een aantal GCMs voorspellen.
De tweede aanpak: is onder ingenieurs populair. Naast de uitvoer van GCMs kan men bij
het transformeren van waarnemingsreeksen ook gebruik maken van de onderlinge relaties
tussen de verschillende variabelen. Op het KNMI is een eenvoudig scenario voor een 2 x
CO2 klimaat ontwikkeld waarbij de veranderingen in de neerslaghoeveelheden ontleend
zijn aan een statistisch verband tussen de neerslaghoeveelheid en de temperatuur.

LITERATUUR
BEERSMA, J.J.; 1992. GCM Control run of UK Meteorological Office compared with
the real climate in the NW European winter. Scientific Report WR 92-02, KNMI, De
Bilt.
BUISHAND, T.A., VAN MOURIK, B. and KLEIN TANK, A.M.G.; 1993. The effect
of spatial averaging on threshold exceedances of daily precipitation amounts. KNMI
report (in preparation).

STELLINGEN:
1

2
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De uitvoer van drie-dimensionale klimaatmodellen is niet representatief voor het
klimaat op lokale en regionale schaal en mag daarom niet direct gebruikt worden
als invoer in hydrologische modellen.
Down-sealing van GCM output is nog te weinig ontwikkeld om binnen enkele jaren
bruikbare reeksen van dagwaarden van verschillende elementen op te leveren. Een
weloverwogen transformatie van bestaande tijdreeksen biedt meer perspectief.
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DISCUSSIESTUK

S. Copray, Grontmij. N.V.

Bij het oplossen van hydrologische problemen vinden wij vaak onvoldoende antwoord op
de volgende vragen:
- in hoeverre werken processen op microschaal door op macroschaal?
(doorlatendheid, dispersie, ruimtelijke peilvariaties, bergingsprocessen en andere
tijdafhankelijke (tijdschaal) processen);
- kunnen de processen op microschaal wel worden beschreven met parameters op
macroschaal?
- is er voldoende inzicht in de processen op macroschaal om de bovengenoemde vragen
op te lossen?
De volgende stellingen bieden antwoord op andere vragen die wij ons stelden.

STELLINGEN:
- Landelijke modellen geven geen uitsluitsel over lokale situaties; er zal altijd informatie
over lokale schaal moeten worden toegevoegd op plaatsen waar de ingrepen
plaatsvinden.
- Bij beleidsstudies is vaak geen informatie van lokale schaal beschikbaar; door
gevoeligheidsonderzoek kan dan worden aangegeven in hoeverre de schaalonnauwkeurigheden doorwerken op de einduitkomsten.
- Er zijn voldoende (statistische of andere) technieken voorhanden om een goed
geformuleerd schaalprobleem op te kunnen lossen.
- Een schaalprobleem kan niet goed worden geformuleerd zolang er onvoldoende inzicht
is in de processen op microschaal.
De laatste stelling brengt ons weer terug bij de bovengenoemde vragen.
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ERVARINGEN, PROBLEMEN, IDEEEN

J.D. Leenen, HASKONING

Vermoedelijk zijn veel hydrologen geneigd om de titel van de studiebijeenkomst alleen te
vertalen naar problemen in ruimtelijke zin, dat wil zeggen betrekking hebbende op
horizontale afmetingen. Elk fysisch probleem, waaronder dus ook een hydrologisch
probleem, wordt echter beheerst door karakteristieke lengte- en tijdschalen. Naast
ruimtelijke dimensies spelen tijdschalen dus een belangrijke rol. In deze korte notitie wil
ik pleiten voor een aanpak van hydrologische problemen gebaseerd op een goed fysisch
inzicht. Hierbij hoort de suggestie om meer gebruik te maken van een aantal analytische
technieken die bij uitstek geschikt zijn voor het behandelen van schaalproblemen, maar
bij hydrologen weinig bekend zijn.
Het is mijn ervaring dat de Nederlandse hydroloog relatief snel naar computermodellen
grijpt, wellicht omdat hij of zij niet de kracht kent van een aantal beschikbare analytische
technieken, waarmee snel tot de kern van een probleem kan worden doorgedrongen.
Enig relativeringsvermogen in het gebruik van computermodellen is op zijn plaats om
een aantal redenen. Eén daarvan is dat numerieke modellen weliswaar noodzakelijk
kunnen zijn om de ruimtelijke variatie van bijvoorbeeld geohydrologische parameters te
beschrijven, maar dat ze weinig bijdragen aan het fysisch inzicht, omdat in de computeroutput de onderlinge relatie tussen de fysische parameters (bijvoorbeeld in dimensieloze
kentallen) ontbreekt.
Een zekere analytische aanpak,
voorafgaande aan
computersimulaties, leidt tot meer begrip voor de fysica. Hierdoor kan dikwijls
efficiënter naar een oplossing van het probleem worden toegewerkt, en/of beter
gefundeerd een modelkeuze worden gedaan. Een dergelijk aanpak betekent doorgaans dat
van de basisvergelijkingen die een probleem beheersen, moet worden uitgegaan. Als
algemene regel geldt dat correcte schaaltransformaties om de vergelijkingen dimensieloos
te maken, essentieel zijn. Hieruit blijkt onder meer welke componenten in het probleem
van overheersend en ondergeschikt belang zijn. Ter illustratie wil ik refereren aan een
actueel probleem uit mijn beroepspraktijk.
In 1990/1991 is door HASKONING geadviseerd over de mogelijke milieu-effecten van
grootschalige binnendijkse zandwinning in het rivierengebied tussen Maas en Waal, dat
in geohydrologisch opzicht wordt gekenmerkt door een goed doorlatend watervoerend
pakket onder een deklaag van slecht doorlatende klei. Eén van de belangrijke
hydrologische problemen betreft het effect van een mogelijke hoogwatergolf op de rivier
op de binnendijkse geohydrologische situatie. Op het eerste gezicht lijkt dit een typisch
niet-stationair probleem. Een fluctuatie in het rivierpeiI zal zich tijdsafhankelijk
landinwaarts voortplanten in de stijghoogte van het watervoerend pakket. Van belang
hierbij is tot hoever een fluctuatie merkbaar is en hoeveel tijd gemoeid is met de
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indringing van de stijghoogte-fluctuatie. Door terug te gaan naar de basisvergelijking die
het stijghoogtepatroon bepaalt, kan op eenvoudige wijze een karakteristieke tijd- en
lengteschaal worden afgeleid.
Hiermee wordt tevens een karakteristieke
voortplantingssnelheid van de stijghoogte-fluctuatie afgeleid. De tijdschaal van dit proces
kan worden vergeleken met de tijdschaal van de randvoorwaarde, namelijk de tijdschaal
die karakteristiek is voor de hoogwatergolf. Dan blijkt dat de tijdschaal waarop de
drukvoortplanting zich afspeelt, klein is ten opzichte van de tijdschaal van de
randvoorwaarde. Fysisch gezien betekent dit dat de stijghoogte van het grondwater
tijdens de hoogwatergolf continu de bij elk rivierpeil behorende evenwichts-situatie
(stationaire toestand) benadert. Een uitgebreide analyse van dit probleem is, gezien de
hoeveelheid wiskunde, in deze notitie niet aan de orde. De conclusie van de eerste
analytische aanpak betekende voor de nadere uitwerking dat het ogenschijnlijk nietstationaire probleem met een stationair model kon worden behandeld.
Een ander fysisch verschijnsel dat iedere Nederlandse hydroloog bekend voorkomt, is de
ontwikkeling van een zoetwaterlens onder de duinen. Uiteraard kan ook hieraan met
complexe computermodellen worden gerekend, bijvoorbeeld om na te gaan wat het
tijdsafhankelijk verloop van een dergelijke lens is. Echter, door uit te gaan van de
basisvergelijkingen van dit verschijnsel, kan reeds zonder enige berekening de correcte
tijdschaal en diepteschaal van dit proces worden afgeleid, waarbij de fysische relatie tot
de verschillende geohydrologische parameters is vastgelegd. Hiermee wordt dus een maat
verkregen van de duur van het proces en de diepte tot waar de lens komt.
Als suggestie voor gebruik van analytische methoden bij schaalproblemen, wil ik met
name wijzen op dimensie-analyse, reguliere/singuliere storingsmethoden (Engels:
perturbation method) en andere benaderingsmethoden voor het oplossen van
differentiaalvergelijkingen. Storingsmethoden zijn met name ontwikkeld in de traditionele
stromingsleer. Het type vergelijkingen dat men gewoonlijk bij hydrologische problemen
tegenkomt, blijkt zich in veel gevallen goed te lenen voor een behandeling met een
methode. Het kenmerk van een storingsmethode is dat er verschillende schalen in
voorkomen, waarbij de één klein is ten opzichte van de andere.
Voor wie eenmaal kennis heeft gemaakt met deze analytische technieken, gaat een
nieuwe wereld open met krachtige impulsen voor hersenwerk naast elektronicagebruik.
Als literatuursuugesties wil ik wijzen op:
BUSH, A.W.; 1992. Perturbation methods for engineers and scientists. CRC Press.
liN, C.C. & L.A. SEGEL; 1974. Mathematics applied to deterministic problems in the
natural sciences.
LOGAN, I.D.; 1987. Applied mathematics, a contemporary approach. Macmillan.
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PROVOCERENDE VRAAGPUNTEN/STELLINGEN

1

De Nederlandse hydroloog is in het algemeen erg gefixeerd op
computerberekeningen en maakt onvoldoende gebruik van bestaande analytische
techniek, die bij uitstek geschikt zijn om schaalproblemen te behandelen.

2

Het primaire doel van rekenen is inzicht en niet het produceren van getallen.
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WAAR LOPEN WE BU HET WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM TEGENAAN
BU HET UITVOEREN VAN HYDROLOGISCHE STUDIES

A.M. de Leeuw, WL

De Afdeling Waterbeheer en Milieu van het Waterloopkundig Laboratorium heeft
werkzaamheden op het gebied van waterbeheer en waterkwaliteit. De afdeling voert

studies uit op zeer uiteenlopende terreinen. Enerzijds worden op regionaal niveau studies
uitgevoerd met betrekking op grondwater, bodemwater en oppervlaktewater (inclusief
kwaliteitsaspecten), anderzijds worden beleidsanalytische studies op nationaal niveau
uitgevoerd.
Voor deze studies worden computermodellen gebruikt zoals MODFLOW (een eindige
differentiemodel voor verzadigd grondwater) en door WL ontwikkelde modellen zoals
NITSOLIPHOSOL voor de beschrijving van fluxen met nutriënten in grondwater,
bodemwater en oppervlaktewater, STYXZ voor de beschrijving van kwaliteitsaspecten in
grondwater en DEMGEN voor de beschrijving van stroming in de onverzadigde zone. In
de modellen wordt vaak: uitgegaan van semi-statische condities.
Met betrekking tot de detaillering en schematisatie in modelstudies zijn er twee
verschillende "stromingen" waar te nemen.
De ene stroming propageert een steeds verdere detaillering. De laatste jaren zijn er
steeds meer ruimtelijke gegevens beschikbaar gekomen, enerzijds door de voortgang van
meetprogramma's, anderzijds door beter databeheer. Nu de gegevens beschikbaar zijn,
kunnen schematisaties van gebieden gedetailleerder worden gemaakt. Hierbij horen echter
ook· andere procesbeschrijvingen.
Bij de andere stroming wil men uitgaande van een simpel instrument in korte tijd
antwoord geven op beleidsvragen.
Onze tactiek is, om uitgaande van de doelstelling en de vraagstelling van de studie. een
zo grof mogelijke schematisatie op te zetten. In de beginfase moet veel aandacht worden
besteed aan het vaststellen welke aspecten van belang zijn. Voordelen hiervan zijn
minimalisatie van rekentijd, data-opslag en tijd, benodigd voor interpretatie.
(Andere tactieken zouden kunnen zijn om op zeer gedetailleerd niveau te rekenen, en de
resultaten in ,een later stadium te aggregeren).
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MINDER DAN DE SOM DER DELEN

C. Maas, KIWA N.V. Onderzoek en Advies

1

Inleiding

Hoewel ik af en toe tegen problemen oploop die te maken hebben met schaalverschillen
in de hydrologie, heb ik me daarmee tot nu toe niet in theoretische zin beziggehouden.
Ik heb dan ook slechts een intuïtief idee van hetgeen de organisatoren met de titel van
dè tiende studiebijeenkomst voor hebben. Niettemin schiet me direct een praktijkgeval te
binnen, dat mij destijds erg intrigeerde, en dat misschien een suggestieve rol kan spelen
bij de discussie op 15 december a.s. Het geval heeft betrekking op stoftransport via het
water. Ik onderzoek daarin hoe de eigenschappen van een groter geheel afhangen van de
eigenschappen van de samenstellende onderdelen.

2

Beschrijving praktijkgeval

Tijdens het ontwerpen van een oevergrond-waterwinplaats kwam de vraag op naar de optimale configuratie van de winningsmiddelen (het puttenveld) vanuit een oogpunt van
kwetsbaarheid voor kwaliteitsfluctuaties in de rivier. Ter illustratie geeft figuur 1 de
opstelling van de putten weer, die ik uiteindelijk geadviseerd heb. Ik geef in de nu
volgende inspringende passage een korte toelichting, die verder weinig te maken heeft
met de clou van dit stukje.
In de omgeving van de geprojecteerde winning werden nogal wat bedreigingen van
de grondwaterkwaliteit aangetroffen. Daarom werd besloten om het puttenveld zó te
kiezen dat het intrekgebied uitsluitend zou bestaan uit de landstrook tussen de putten
~n de rivier. In de bestaande hydrologische situatie trad een permanente
infiltratiestroom vanuit de rivier landinwaarts op. Het is rekenkundig aan te tonen
dat in zulke omstandigheden het gestelde doel bereikbaar is door de putten langs
een halve ellips op te stellen. Figuur 2 dient als toelichting. De assen van de ellips
zijn vrij te kiezen (al is de winbare hoeveelheid wel van die keuze afhankelijk).
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Figuur 1

Puttenveld van de oevergrond-waterwinning

Om de kwaliteitseigenschappen van het ruwe water te karakteriseren was het nodig om
de "impulsrespons" van de winning uit te rekenen. (Bedoeld wordt: het verloop van de
kwaliteit van het ruwe water als er in de rivier kortdurende verontreiniging zou optreden.
Andere termen hiervoor zijn: geohydrologische respons of frequentieverdeling van de
verblijftijden). Om dat te doen onderscheidde ik een viertal deelsystemen, waarvoor ik de
impulsrespons analytisch kon berekenen.

iy
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i

Figuur 2
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De totale respons is dan te vinden door de deelsystemen in serie te schakelen, zoals
schematisch is aangegeven in figuur 3. De onderscheiden deelsystemen zijn: de oever
(deeltjes die de bodem van de rivier infJl-treren bereiken de oever met verschillende
verblijftijden), het puttenveld (sommige putten staan dichter bij de rivier dan andere,
waardoor eveneens verblijftijdspreiding optreedt), de ondergrond tussen de rivier en de
putten (waarin hydrodynamische dispersie plaats-vindt) en tenslotte stroming rondom de
afzonderlijke putten (sommige deeltjes bereiken de putten rechtstreeks; andere stromen
achterlangs de putten binnen, waarvoor meer tijd nodig is).

{~HJHAHLr
oever

,--T-ron..

dispersie.

I

pu-Hen.

-lnl:rekre.d.
Figuur 3

Impulsresponsies van de deelsystemen

Voor ieder deelsysteem heb ik in figuur 3 het karakteristieke verloop van de impulsrespons ingeschetst. Zo te zien hebben de deelsystemen duidelijk van elkaar verschillende
karakteristieken. Het totale systeem kent een aantal vrij te kiezen "ontwerpvariabelen" ,
waarmee de afzonderlijke impulsresponsies van de deelsystemen beïnvloed kunnen worden. (De voornaamste zijn: de verhouding van de lange en de korte as van de ellips en
de onderlinge afstand van de individuele putten die langs de ellips staan opgesteld). Mijn
verwachting was dat de respons van het gehele systeem goed te beïnvloeden zou zijn,
door 'aan deze knoppen te draaien'. Niets bleek minder waar. Hoe ik deze variabelen
ook varieerde, de respons van het gehele systeem leverde steeds min of meer de normale
verdeling (Gauss-kromme) op. Alleen de gemiddelde verblijftijd en de spreiding van de
verblijftijden waren goed beïnvloedbaar. Als voorbeeld dient figuur 4, waarin het gevolg
van een radio-actieve besmetting van het rivierwater is weergegeven. (Dit voorbeeld is
niet helemaal eerlijk gekozen, want in dit geval is de input geen impuls, maar een
blokvorming signaal).
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oeverwinning OPPERDUIT
figuur 14
doorkomst van een radioactieve mislozing
Oozingsduur 2 jaar)
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Doorkomst van een radio-actieve mislozing in het ruwe water (lozingsduur
2 jaar)

Dit voor mij onverwachte resultaat leidde tot het volgende vermoeden: Als een (kortdurende) kwaliteitsfluctuatie een aantal systemen in serie doorloopt, neigt hij ertoe de
normale verdeling aan te nemen, ook al hebben de afzonderlijke systemen sterk uiteenlopende impulsresponsies.
Anders gesteld:
Als een systeem, dat een signaal doorgeeft, opgebouwd gedacht kan worden uit een
serie deelsystemen, zal zijn impulsrespons de normale verdeling benaderen.
Bij nadere beschouwing blijkt dit niets anders te zijn dan een analogie van de wel
bekende Centrale Limiet Stelling (CLS) uit de wiskundige statistiek. De CLS zegt (wat
populair geformuleerd): "de som van een groot aantal kansvariabelen heeft een normale
verdeling, onafhankelijk van de kansverdeling van de afwnderlijke variabelen". In deze
analogie staat dus de som voor het gehele systeem, en de afwnderlijke kansvariabelen
staan voor de deelsystemen. Interessant is nu wat de CLS nog meer zegt: "het
gemiddelde van de som is de som van de gemiddelden en de variantie van de som is de
som van de varianties van de afwnderlijke kansvariabelen" . Vertaald naar ons stoftransportprobleem:
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Als een systeem, dat een signaal doorgeeft, opgebouwd gedacht kan worden uit een
serie deelsystemen, zal zijn impulsrespons de normale verdeling benaderen. Het
gemiddelde is de som van de gemiddelden (van de impulsresponsies) van de deelsystemen. De variantie is de som van de varianties (van de impulsresponsies) van
de deelsystemen.
De meest intrigerende consequentie van de

eLS

is echter de volgende:

Andere karakteristieke eigenschappen van de deelsystemen hebben geen invloed op
de impulsrespons van het geheel.
Blijkbaar werken de deelsystemen alleen samen ten aanzien van de gemiddelde verblijftijd en de spreiding van de verblijftijden. Voor het overige werken ze elkaar tegen. (Het
lijkt wel wat op de gang van zaken binnen een ambtelijke instelling). In deze context
beschouwd luidt mijn stelling voor de discussie op 15 december:
"HET GEHEEL IS MINDER DAN DE SOM DER DELEN"

Wellicht is dit, bij overgang van fijne schaal naar grove schaal, in meer algemene zin
waar. Het belang van deze vermoede wetmatigheid is dat de eigenschappen van het
grotere geheel afgeleid kunnen worden uit enkele elementaire eigenschappen van de
samenstellende delen, zonder dat het nodig is om te weten hoe de samenstellende delen
zelf precies in elkaar zitten. In het gegeven voorbeeld spelen alleen de verblijftijd en de
spreiding daarvan binnen de deelsystemen een rol. Deze eigenschappen zijn wellicht met
wat klad-rekenwerk te kwantificeren.
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DISCUSSIESTUK
T.N. OIsthoorn, Gemeentewaterleidingen Amsterdam
SCHAAL EN RESOLUTIE
Er dient scherp onderscheid te worden gemaakt tussen:
a

een probleem dat zich op een grote schaal voordoet (d.w.z. zich over een groot
oppervlak manifesteert);

b

een probleem dat met een grove benadering c.q. een grofkorrelig model wordt
aangepakt (d.w.z. dat elke korrel, c.q. elk moment een relatief groot gebied
beslaat).

Beide begrippen lijken in de praktijk toch samen te hangen. Grote modelgebieden
worden doorgaans grofschalig berekend. Aldenberg (RIVM, mondelinge mededeling
1988) stelt dat elk model ongeveer even complex is. Hiermee duidt hij behalve op de
ruimtelijk indeling van een gebied op andere zaken zoals het aantal typen vergelijkingen
dat simultaan moet worden opgelost. Zo blijkt de orde van grootte van het aantal
elementen bij in de praktijk toegepaste modellen grosso modo hetzelfde, ongeacht de
grootte van het gemodelleerde gebied, ongeveer zoals foto's in de praktijk een ongeveer
gelijk aantal korrels hebben ongeacht de grootte van het gefotografeerde gebied.
Verschillen bestaan er vooral tussen hetgeen per instituut of bureau gebruikelijk is,
ongeveer zoals de ene fotograaf de voorkeur geeft aan een fijnkorreliger film dan de
ander.
In het licht van de resolutie waarmee wordt gewerkt dient, met name bij de
grootschalige vraagstukken zoals bij nationale modellen en nationale databases zoals
REGIS, de vraag te worden beantwoord welke uitspraken er wel en welke er niet aan
kunnen worden ontleend. Uiteraard geldt deze vraag recursief voor elke schaal waarop
men werkt.

Resolutie betekent ook middelen van al hetgeen zich binnen de "korrel van de film
bevindt". Middelen heeft in deze een statistische betekenis. Het impliceert dat binnen de
"korrel", op kleinere schaal een variatie aanwezig is, die bijgevolg in statistische termen
kan worden vastgelegd. Deze variatie, of variantie, wordt bepaald door de resolutie van
het model aan de ene zijde (elementgrootte) en de resolutie van de vraag die men op de
fijnere schaal wil beantwoorden (bijv. de afmetingen van een perceel). M.i. biedt de
theorie rond block kriging hiertoe voldoende houvast, en zou dan ook meer dienen te
worden toegepast.
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MODELVERFIJNING

Hydrologisch van betekenis is de noodzaak tot lokale modelverfijning. De huidige
modellen schieten hier stuk voor stuk in tekort. Zo is het niet mogelijk om lagen
onafhankelijk van elkaar te verfijnen vanuit het oogpunt van geologische of andere
complexiteit. Verfijning behoort feitelijk te worden afgestemd op een te beantwoorden
vraag, zoals ook een mens zijn aandacht richt op een specifiek probleem. Dit
implicerend dat een modelnetwerk telkens opnieuw, geautomatiseerd zou moeten kunnen
worden aangemaakt op basis van een vaste onderliggende database, zoals een GIS. Voor
de ontwikkeling van een dergelijk instrumentarium ligt een taak voor de universiteiten.
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DISCUSSIESTUK

M.J.H. Pastoors, RIVM, LBG

Om aan te kunnen geven wat de hydrologische consequenties zijn van een bepaalde
hydrologische ingreep in een gebied is het noodzakelijk om het hydrologische systeem
van dat gebied te kennen. De keuze van het hydrologische systeem spitst zich toe op de
vraag welke hydrologische processen in onderlinge samenhang een rol spelen in de
problematiek. De selectie moet zowel gebaseerd zijn op de hydrologische karakteristieken
van het gebied als op de doelstelling van het hydrologische onderzoek. Hierbij komt
onder meer de keuze van de deelsystemen die in beschouwing moeten worden genomen
aan de orde, alsmede de wijze waarop ze in het onderzoek moeten worden meegenomen.
De scluJal waarop en de mate van detail waarmee het hydrologische systeem en de
samenstellende onderdelen ervan worden onderzocht moeten gebaseerd zijn op de
gewenste
nauwkeurigheid en
betrouwbaarheid van de
uiteindelijke
berekeningsresultaten.Ook de gevoeligheid van de berekeningsresultaten ten aanzien van
de systeemparameters in samenhang met de nauwkeurigheid waarmee deze kunnen
worden bepaald, speelt hierin een belangrijke rol.
Het is echter moeilijk om de betrouwbaarheid van de uitkomsten in kwantitatieve zin aan
te geven. Juist omdat de gewenste betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de
berekeningsresultaten bepalend zijn voor de schaal waarop en de mate van detail
waarmee de gegevens moeten worden verzameld, zou hierover vooraf een mening
moeten zijn gevormd. Op dit moment ontbreekt in de geohydrologie nog het
instrumentarium om de betrouwbaarheid van gegevens in de berekeningen mee te nemen.
Toch zullen de modellen altijd slechts een benadering kunnen zijn van de complexe
werkelijkheid en zijn er grenzen aan de nauwkeurigheid van de modelmatige
voorspellingen. In alle gevallen hangt de betekenis die aan berekeningsresultaten gehecht
kan worden af van de mate waarin de gemaakte aannamen (schematisering,
vereenvoudiging, gebruikte parameter waarden, kennis van het proces) overeenstemmen
met de werkelijkheid. Dit kan alleen blijken uit de niet altijd eenvoudige toetsing van het
op grond van het model voorspelde systeemgedrag (berekeningsresultaat) aan het
feitelijke systeemgedrag (waarnemingen).
In deze visie is modellering geen éénmalige zaak: het model kan telkens weer worden

aangevuld en verbeterd. Het verzamelen van aanvullende gegevens vergroot niet alleen
de voorspellende waarde van het model maar tevens de toepassing ervan.
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STELLINGEN:

1

In de definitiefase van het onderzoek is het noodzaak om de gewenste

nauwkeurigheid en betrouwbaarheid waarbinnen de berekeningsresultaten moeten
liggen, aan te geven. Dit bepaalt de schaal waarop en de mate van detail waarmee
de processen en relevante parameters moeten worden onderzocht c.q. gemodelleerd.
2

De variabiliteit is niet voor elke ruimtelijk verdeelde parameter even groot. Bij de

in het onderzoek betrokken parameters is een keuze van de te kalibreren parameters
noodzaak, waarbij de gevoeligheid van de parameter op het onderzochte systeem
een doorslaggevende rol kan spelen.
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DISCUSSIESTUK

H.I. Reit en I.W. Kooiman, Provincie Gelderland

KADER

Bij de provincie ligt het accent momenteel op het uitvoeren van beleids- en
beheersplannen. Concrete problemen, zoals verdroging, worden in het veld door middel
van projecten aangepakt. Hierbij dient het huidige schaars aanwezige en schone water zo
optimaal en verantwoord mogelijk gebruikt te worden. De Rijksoverheid voert in dit
verband een stimuleringsbeleid door het beschikbaar stellen van gelden (REGIWA).

SCHAALPROBLEMEN IN RUIMTE EN TUD
In tegenstelling tot het beschrijven van voornoemde problemen levert de wijze, waarop

de problemen dienen te worden aangepakt, in de praktijk echter veelal moeilijkheden op.
Enkele redenen zijn:
- de aan te pakken problemen doen zich ruimtelijk voornamelijk lokaal voor en zijn dan
ook in veel der gevallen specifiek;
- de door verschillende afzonderlijke bel~gen gestelde eisen zijn op beheersniveau,
zowel ruimtelijk als in de tijd, veelal tegenstrijdig, te algemeen en onbruikbaar;
- specifieke kennis, meetgegevens en instrumenten ontbreken in veel der gevallen om
concrete maatregelen te nemen ten einde de problemen op lossen en zoveel tegemoet
te komen aan gestelde eisen dan wel toegekende functie.

VOORBEELDEN
Twee voorbeelden waaruit blijkt dat ten behoeve van de sectoren natuur en landbouw
inzicht vereist is in de dynamiek en de lokale processen en elementen van een
watersysteem:
- Kwelafhankelijke natuur: alhoewel inzicht bestaat in regionale waterstromingen in het
verzadigd grondwatersysteem is onvoldoende bekend in welke mate kwelwater, in
relatie tot bodemtype en meteorologie, uiteindelijk de wortels in het onverzadigd
grondwater-systeem bereikt.
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- Een op de landbouwenlof natuur gerichte, verantwoorde vorm van waterbeheer dient
zich ruimtelijk en in de tijd te richten op een gewenste waterhuishoudkundige toestand
van de bodem. De grondwaterstand ten opzichte van de hoogte van het maaiveld is in
dit verband een belangrijke in het veld te meten parameter. Voldoende inzicht in de
relatie waterhuishouding, meteorologie, bodemtype en grondwater ontbreekt veelal.
Daarnaast is door gebrek aan kennis van de relatie peilbeheer en grondwaterstand
onduidelijk op welke wijze deze gewenste grondwaterstanden kunnen worden
gerealiseerd.

CONCRETE UITWERKING BINNEN PROVINCIE GELDERLAND
- In het kader van het project Optimaliseren Peilbeheer wordt een model ontwikkeld

waarin de drie onderscheiden systemen, te weten het verzadigd grondwater, het
onverzadigd grondwater en het open water, op dynamische wijze aan elkaar worden
gekoppeld. Hierin worden grondwaterstanden, actuele gewasverdamping en
oppervlaktewaterpeilen, op basis van meteo en peilbeheer , geïntegreerd berekend.
- De interactie grondwater-open water wordt gemodelleerd m. b. v . tertiaire relaties. De
vorm van deze relatie varieert met het aantal watergangen 'dat daadwerkelijk in het
model is opgenomen. In een onderzoek in Oost-Gelderland worden momenteel per
gebied meerdere tertiaire relaties vastgesteld. Hiermee is het mogelijk 'multifunctioneel' te modelleren.
Multi-functioneel modelleren betekent dat met eenzelfde model zowel grootSchalige als
kleinschalige problemen, zowel beleidsrelevante als uitvoeringsgerichte problemen
kunnen worden aangepakt.

STELLINGEN:

1

2

Teneinde een verantwoorde en optimale vorm van waterbeheer te voeren dient meer
aandacht te worden besteed aan de op lokale schaal optredende en dynamische
processen in het topsysteem van het watersysteem.
Om .met eenzelfde model problemen van verschillendè schaalgrootte aan te kunnen,
zijn per knooppunt meerdere tertiaire relaties nodig.
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DISCUSSIESTUK

T.H.M. Rientjes, TU-Delft, Civiele Techniek, Sectie Hydrologie

Recent opgestart onderzoek richt zich op het modelleren van het neerslag-afvoer proces
in hellende gebieden waarbij gebruik wordt gemaakt van het Geografische Informatie
Systeem ILWIS .. Processen worden beschreven door gebruik te maken van fysische
gebiedsparameters (b.v. topografie) en variabelen (b.v. neerslag) en van fysisch
gebaseerde .formules zoals. bewegings- en continuïteitsvergelijking.
Uitgangspmten m.b.t. de sehematisatie van processen in het onderzoek zijn o.a;
- het neerslag-afvoerproces wordt (voorlopig) geschematiseerd tot een neerslagcomponent, infiltratiecomponent, oppervlaktewater-, en grondwaterstromingscomponent.
- de,neerslagcomponent zal m.b.t. geostatistische interpolatie technieken geschematiseerd
worden tot een ·ruimtelljk en tijdsafhankelijk neerslagveld. Verliezen door interceptie
worden (vooralsnog) niet gemodelleerd.
- de oppervlaktestromingscomponent is geschematiseerd tot een 2 dimensionale
'ov~rland flow"-en de. 1 dimensionale "channel flow" component waarbij gebruik
gemaakt is van de kinematische golfvergelijking.
- (literatuur)onderzoek naar een toepasselijke schematisatie van de inmtratie- en
grondwaterstromingscomponent is gaande.
en voor ·sealing"
- de ruimtelijke variabiliteit van fysische parameters en variabelen wordt op pixelschaal
homogeen isotroop verondersteld.
- het totale neerslag-afvoer proces wordt op stroomgebiedsschaal gemodelleerd waarbij
het stroomgebied in geometrische pixels is gediscretiseerd.
- op basis van (Ie toegepaste schematisatie worden processen en interacties tussen
processen op pixelschaal gemodelleerd.
STELLINGIVRAAG:
- de gekozen pixelgrootte als ruimtelijk schaalniveau voor de beschrijving van
ruimtelijke en tijdsafhankelijke processen is veelal subjectief.
- de term "representative elementary area" als representatief eenheidsoppervlak voor het
fysisch gebaseerd modelleren cq. schematiseren en inschalen van (neerslag-afvoer)
processen kan in een raster GIS het pixelniveau vormen?
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,,
KOPPELING VAN GRONDWATERMODELLEN EN EEN-DIMENSIONALE,
T.B.V.
LANDELUKE
ONVERZADIGDE
WATERSTROMINGSMODELLEN
TOEPASSINGEN

A. Tiktak, RIVM

Ten behoeve van een koppeling van grondwatermodellen en onverzadigde één-dimensionale waterstromingsmodellen bestaat voor ieder element van het grondwatermodel
behoefte aan de gemiddelde drainage uit de onverzadigde zone als functie van de tijd.
Vaak wordt hierbij gewerkt met gemiddelde eigenschappen en een gemiddeld landgebruik.
Door het sterk niet-lineaire karakter van het onverzadigd watertransport kan deze
benadering tot grote fouten leiden. Bovendien is het afleiden van gemiddelde eigenschappen lastig ('wat stelt een gemiddelde doorlatendheid op een schaal van 5 x 5 km
voor?'). De volgende werkwijze kan wel leiden tot een verantwoorde koppeling
('calculate first; average later'):
1
reken voor een aantal combinaties van bodemtype, vegetatie en grondwaterstand het
onverzadigd watertransport uit als functie van de tijd;
2
bereken via een GIS de bijdrage van de verschillende bodem-vegetatie-grondwaterstand combinaties per grid element;
3
bereken de oppervlakte gewogen gemiddelde drainage per grid element door
combinatie van stap (1) en (2).
Voor deze werkwijze is een groter aantal modelberekeningen noodzakelijk dan het geval
zou zijn geweest indien alle gemiddelde eigenschappen waren meegenomen. Bovendien
bestaat soms behoefte aan het meenemen van onzekerheidsmarges. Hierdoor gaat het
aantal modelberekeningen nog verder omhoog. De modellen voor het berekenen van de
drainage per bodem-vegetatie-grondwaterstand combinatie (de onverzadigde stromingsmodellen) moeten daarom zo eenvoudig mogelijk zijn. Na toepassing van bovengenoemde
procedure kan eventueel een gelumpt model voor het berekenen van het neerslagoverschot op 5 x 5 km schaal worden afgeleid (bijvoorbeeld een regressiemodel). Een
dergelijk model zal echter nooit rechtstreeks verifieerbaar zijn.
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DISCUSSIESTUK

P.J.J.F. Torfs, LUW, Vakgroep Waterhuishouding

Het onvermogen van de onderzoeker om de belangrijke processen op alle ruimte- en
tijdschalen exact te modelleren leidt bijna steeds tot een inzet van stochastische en
statistische technieken.
Als een (indien niet de) standaardtechniek kan Monte-Carlo analyse beschouwd worden.
Hierbij worden:
- voor die schalen waar men een physische (exacte) beschrijving wil, deterministisch
modellen gemaakt, die daarna omgezet worden in numeriek modellen;
- voor die schalen waar men van een physische beschrijving afziet, stochastisch
modellen opgesteld;
- simulaties gegenereerd met behulp van de stochastische modellen gecombineerd met de
numerieke modellen. De resultaten hiervan worden vervolgens statistisch beschreven.
STELLINGEN:
1
De complexiteit

van deterministische modelleringstechnieken is ontzettend
toegenomen. Nog sterker zijn onze kennis en vermogen gegroeid om deze physische
modellen om te zetten in numerieke modellen.
Daarentegen zijn de stochastische modellen waarover we operationeel beschikking
hebben, nog steeds Gaussisch en worden er nog steeds slechts eerste en tweede
momenten (correlaties) berekend. In het bijzonder zijn deze modellen nog steeds

linear.
2
3
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Het verdient aanbeveling om complexere simulatietechnieken te ontwikkelen en te
onderzoeken.
Wanneer men met Monte-Carlo analyse complexe, niet lineare modellen wil
onderzoeken, kan het gevaarlijk zijn om het stochastische gedeelte met alleen maar
eerste en tweede orde statistieken te beschrijven, en alleen maar Gaussische
processen voor de simulatie te gebruiken, zelfs wanneer men uitsluitend de
gemiddelden, varianties en correlaties van de resultaten wenst te kennen.
(Voor lineaire modellen is het zo dat de correlaties van de output eenduidig door de
correlaties van de input bepaald worden).
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HET SCHAALPROBLEEM IN DE HYDROLOGIE
ENKELE CONCEPTUELE OPMERKINGEN

J.J. de Vries, Vrije Universiteit

Ten aanzien van de aard van het schaalprobleem kunnen de volgende onderscheidingen
worden gemaakt:
1
Schaalprobleem in de zin van representativiteit van puntwaarnemingen en momentopnamen.
a
Extrapolatie/opschaling van lokaal bepaalde parameters naar de regionale
verdeling daarvan, door middel van inzicht in geologische, bodemkundige en
landschappelijke patronen.
b
Bepaling van de relatie tussen duur van (experimentele) processen en hun
geldigheidsgebied in ruimte en tijd, door middel van fysische en statistische
analyses van de processen en de systemen waartoe zij behoren.
2
Schaalprobleem in de zin van de koppeling van verschillende processen met elk hun
eigen schalen en schaalvariaties.
a
Probleem van het vinden van de corresponderende schalen tussen de
verschillende processen.
b
Probleem van de koppeling van verschillende niet-lineaire processen die elk
een eigen dynamiek bezitten en een met de tijd veranderende schaal vertonen.
STELLINGEN:
1
De oplossing van deze problematiek kan wellicht gevonden worden via een
methodiek die voor de biologie door Richard Dawkins is voorgesteld, n.l. het
"hiërarchies . reductionisme". De procedure bestaat uit het reduceren van een te
onderzoeken systeem tot de structuur van het subsysteem dat in de hiërarchie een
niveau lager ligt. Dit subsysteem wordt vervolgens teruggebracht tot die elementen
die een samenhangend geheel vormen, met eigen effectieve parameters en wetten.
Veelal is het niet nodig en niet wenselijk de processen tot op het meest elementaire
niveau te reduceren.
2
"Distributed-parameter" modellen zijn conceptuele "lumped parameter" modellen op
de schaal van de gereduceerde elementaire subsystemen.
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DISCUSSIESTUK

P.E.V. van Walsum, Staring Centrum

Bij het vertalen van hydrologische veranderingen naar ecologische effecten doet zich het
probleem voor dat de schaal waarop ecologisch relevante processen zich afspelen orden
van grootte fijner is dan die van het (regionale) hydrologische model.

STELLING:

Het overbruggen van het schaalverschil tussen de uitkomsten van een regionaal
hydrologisch model en de kenmerken van een 'standplaats' kan slechts ten dele worden
gerealiseerd door plaatselijk de ruimtelijke discretisatie van het model te verfijnen. Voor
de laatste overbruggingsstap kan hooguit een uitspraak in statistische termen worden
gedaan, zonder precieze plaatsbepaling van ecologisch waardevolle lokaties.
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DISCUSSIESTUK

I.V. Witter, Hoogheemraadschap West-Brabant

1

Bij het verrichten van metingen dient het bemonsteringsvolume klein te zijn ten
opzichte van de ruimtelijke schaal van de processen die bemonsterd worden. Bij
neerslagmetingen bijvoorbeeld, is er geen reden om een grotere neerslagmeter te
gebruiken dan gebruikelijk (Witter, 1984); bij metingen aan zwevende stof in
rivieren daarentegen wordt vaak een te klein bemonsteringsvolume toegepast (Witter
en Waajen, 1992).

2

Zogenaamde "distributed models" vereisen gegevens op een regionale schaal, in
feite gebiedsgemiddelden. Daarbij dient de grootte van het gebied en de lengte van
het meetinterval te zijn afgestemd op de tijd- en ruimteschaal van het gebruikte
model (Witter et al., 1992).
Soms is het effect van het gebruik van op een punt gemeten gegevens gering
(Witter et al., 1989); in andere gevallen is dit niet zo (Witter et al., 1991).

3

Onvoldoende besef van de drijvende processen (veelal hydrologische processen)
gekoppeld aan overdreven nauwkeurigheidseisen leidt vaak tot exorbitante,
zogenaamd "statistisch gefundeerde" eisen met betrekking tot het benodigd aantal
waarnemingen (Witter en Van Giffen, in prep.). Statistiek echter is de wetenschap
die beoogt om met zo weinig mogelijk - in plaats van met zoveel mogelijk waarnemingen een optimaal resultaat te bereiken.
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DISCUSSIESTUK

W.I. Zaadnoordijk, IWACO B.V., Regionale Vestiging West

Ik ben van uit een zeer theoretische hoek in het modelleren terecht gekomen. De
instelling was "U vraagt en wij draaien". Als iemand een geohydrologische vraag
vertaalde in een wiskundig randvoorwaarde probleem, werd daar een oplossing voor
gezocht. Nauwkeurigheid van de resultaten werd afgemeten aan het verschil met de
wiskundig exacte oplossing van het wiskundig probleem.
Toen ik naast het maken van simulatieprogramma's, ook deze programma's ging
gebruiken voor het modelleren van grondwaterstroming werd nauwkeurigheid een van de
belangrijkste aspecten. Dat betreft niet zozeer de numerieke nauwkeurigheid. Het grootste
deel van de onnauwkeurigheid van modelresultaten ontstaat namelijk bij de vertaling van
de (geohydrologische) vraag in een conceptueel en vervolgens een wiskundig model.
Het schatten van nauwkeurigheid geschied aan de hand van de vergelijking van
modelresultaten met metingen. Dat is een vergelijking van appels en peren (door
verschillen in schaal). Ik worstel bij elk model weer met deze vergelijking om de waarde
van het model in te schatten.
Tot zover deze impressie van mijn ervaring in modelleren en de overgang van een
academisch milieu naar de wereld van een adviesbureau, en een aantal stellingen als
bijdrage aan de discussie op de studiedag.

STELLINGEN:

1

De ijking en beoordeling van hydrologische modellen wordt· gecompliceerd door· de
discrepantie tussen metingen (1 punt, 1 tijdstip) en berekende waarden

(representatief voor een gebied of een interval)
ofwel:
Modelresultaten reflecteren variaties op een grotere schaal dan de metingen
waarmee ze vergeleken worden.
denk aan:

verwant:

- gebruik van decade cijfers voor neerslag en verdamping bij tijdsafhankelijke berekeningen en de daarmee samenhangende afvlakking
van berekende tijd-stijghoogte lijnen
- gebruik van landbouwbuizen bij modelleren grondwaterstroming
Interpolatie en statistische technieken zijn nuttig voor de overbrugging
van dit verschil, maar niet voldoende: hydrologisch inzicht blijft een
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vereiste.
2

Waarde en schaal van een model zijn met elkaar verbonden. Deze relatie is aan een
niet-modelleur vaak: moeilijk uit te leggen.
ofwel:
De persoon die vraagt een probleem op te lossen met een hydrologisch model is
vaak: onvoldoende op de hoogte van de schaal waarop hydrologische modellen
toegepast mogen en kunnen worden.
denk aan:

verwant:

3

Het efficiënt modelleren van verschillende processen wordt
gecompliceerd door. verschillen in typerende lengte en tijdschalen.
denk aan:
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- uitvoer in 6 decimalen opvatten als exact
- gebruik van regionaal model voor nauwkeurige ecologische
voorspellingen
er is vaak: een discrepantie tussen schaal van interesse en de schaal van
invloed
voornamelijk

- combineren onverzadigde en verzadigde grondwaterstroming en
stroming van oppervlaktewater
- stoftransport in tijdsafhankelijke grondwaterstroming.
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