Pilot waterdistributie tool
Evaluatienotitie fase 1

Rijkswaterstaat
29 november 2021

Project
Opdrachtgever

Document
Status
Datum
Referentie

Projectcode
Projectleider
Projectdirecteur

Auteur(s)
Gecontroleerd door
Goedgekeurd door

Pilot waterdistributie tool
Rijkswaterstaat

Evaluatienotitie fase 1
Definitief
29 november 2021
126272/21-018.025

126272
ir. E.S.J. van Tuinen
ir. H.J. Mondeel

G. Horn MSc, L.W. Moth MSc
ir. E.S.J. van Tuinen
ir. E.S.J. van Tuinen

Paraaf

Adres

Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.
Leeuwenbrug 8
Postbus 233
7400 AE Deventer
+31 (0)570 69 79 11
www.witteveenbos.com
KvK 38020751

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Witteveen+Bos is gecertificeerd op basis van ISO 9001.
© Witteveen+Bos
Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Witteveen+Bos noch mag het zonder dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd, behoudens
schriftelijk anders overeengekomen. Witteveen+Bos aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade die voortvloeit uit of verband houdt met
het wijzigen van de inhoud van het door Witteveen+Bos geleverde document.

INHOUDSOPGAVE

1

INLEIDING

5

2

UITGEVOERDE WERKSTAPPEN EN RESULTATEN

7

2.1

Inleiding en leeswijzer

7

2.2

Relaties op dagbasis afleiden voor de aan/afvoergebieden van het zesde pand

7

2.3

Resultaten stand-alone versie WVP-tool voor gebied Ensingwijk

18

2.4

Infiltratie optimalisatie

21

2.5

Eerste resultaten waterbalans kanaalpand Erica

25

3

EVALUATIE, CONCLUSIES EN ADVIES

30

3.1

Evaluatie

30

3.2

Conclusies

30

3.3

Advies

32

Laatste pagina

33

Bijlage(n)
-

Aantal pagina's
-

1
INLEIDING
Aanleiding
In 2020 heeft Witteveen+Bos samen met HKV de Watervraag Prognose Tool (WVP) ontwikkeld, in het kader
van het programma Slim Watermanagement, ten behoeve van alle waterbeheerders die voor de
waterbeschikbaarheid in droge perioden afhankelijk zijn van het IJsselmeer, de Twentekanalen en het
Volkerak-Zoommeer. De WVP geeft nu op weekbasis antwoord welke wateraanvoer volumes per beheerder
en per deelgebied worden gevraagd aan de hoofdwatersystemen.
Bij enkele waterschappen die de WVP tool gebruiken is inmiddels de behoefte ontstaan aan een
doorontwikkeling naar een tool die voor kleinere aanvoergebieden en kleinere tijdstappen prognoses kan
geven, en die geschikt is voor operationeel gebruik. Hierbij dient niet alleen de watervraag, maar ook de
waterverdeling betrokken te worden. Hiervoor is toevoeging van een waterbalans noodzakelijk. Deze tool is
daarmee niet alleen een Watervraag Prognose Tool meer, maar wordt een Water Distributie Tool.
Doel van fase 1 van de pilot Water Distributie Tool (WDT)
Om de mogelijkheden voor, en bruikbaarheid van, een Water Distributie Tool te onderzoeken is vanuit het
programma Slim Watermanagement een pilot gestart, die als fase 1 van de ontwikkeling van een Water
Distributie Tool wordt gezien. Indien de ontwikkeling als kansrijk wordt gezien kan de tool in volgende fasen
verder worden ontwikkeld. De resultaten van fase 1 van deze pilot zijn beschreven in onderliggende
evaluatienotitie. Doel van deze pilot was om een eerste ‘proof of concept’ van een Water Distributie Tool uit
te voeren.
Met als vertrekpunt de WVP tool, waren subdoelen om eerste antwoorden te krijgen op de volgende vragen:
- wat is nodig om meer detail in ruimte te realiseren (kleinere inlaatgebieden);
- wat is nodig om bruikbare resultaten voor kleinere tijdstappen te realiseren (dagen in plaats van
decaden);
- is het mogelijk om de tool te valideren en fitten aan de hand van meetgegevens;
- wat is nodig om een waterbalans toe te voegen, in dit geval van het 6e pand van de Hoogeveensche
Vaart, waar alle betrokken inlaatgebieden van het pilotgebied hun water aan onttrekken;
- een eerste toets of de tool geschikt is voor operationeel gebruik (WVP tool is nog beleidsmatig), door
peilbeheerders van de betrokken waterschappen mee te laten kijken.
Locatie van de pilot
In augustus 2020 ontstond in de Hoogeveensche Vaart een waterverdelingsprobleem tussen de
waterschappen Vechtstromen, Hunze en Aa’s en Drents Overijsselse Delta, doordat de watervraag uit de
verschillende regionale systemen groter was dan de aanvoer capaciteit. Feitelijk had hier de
verdringingsreeks toegepast moeten worden. Maar door ontbrekend inzicht in vraag en aanbod en vereiste
distributie over de verschillende systemen, kon de waterverdeling niet correct uitgevoerd worden conform
de afspraken uit het Waterakkoord Drenthe. Dit gebied vormt daarom een geschikte casus om in een
pilotfase te testen of de WDT toegevoegde waarde kan bieden. Daarnaast bevindt zich binnen dit
pilotgebied het zeer goed bemeten aanvoergebied Ensingwijk, waarvan meetreeksen van zowel
wateraanvoer als waterafvoer beschikbaar zijn, waarmee de tool kan worden gevalideerd en gefit.
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Leeswijzer
In deze evaluatienotitie beschrijven we in hoofdstuk 2 de uitgevoerde werkstappen en bijbehorende
resultaten. De notitie wordt afgesloten met een evaluatie, conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 3.
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2
UITGEVOERDE WERKSTAPPEN EN RESULTATEN
2.1

Inleiding en leeswijzer

In dit hoofdstuk zijn de uitgevoerde werkstappen voor de pilot en de resultaten daarvan beschreven.
De WVP tool gebruikt een aantal relaties die per waterbalanscomponent de watervraag bepalen van het
oppervlaktewatersysteem. De balanscomponenten zijn open water verdamping, open water neerslag,
infiltratie vanuit de watergang, drainage vanuit de bodem naar de watergang, diepe kwel, diepe wegzijging
en beregening vanuit het oppervlaktewater.
Deze relaties zijn destijds voor de WVP tool afgeleid op basis van de 101-jarige reeks van het LHM. In het
LHM beschrijft de module Mozart het oppervlaktewater en hierin is per decade berekend wat de
verschillende waterbalanscomponenten zijn. In de relaties zijn deze vervolgens gerelateerd aan neerslag,
verdamping en neerslagtekort. Voor de WVP zijn deze relaties bepaald voor het totale aanvoergebied vanuit
een watersysteem (IJsselmeer, Twentekanalen) en per waterschap. Voor de WDT is het nodig deze te
verfijnen naar een kleinere ruimtelijke schaal en naar dagbasis in plaats van decadebasis. In paragraaf 2.2
hebben we beschreven hoe de relaties voor kleinere gebieden en kortere tijdstappen zijn afgeleid voor de
aan/afvoergebieden van het 6e pand van de Hoogeveensche Vaart.
Paragraaf 2.3 beschrijft vervolgens de resultaten van die afgeleide relaties voor een stand-alone versie van
de WVP-tool voor het geselecteerde gebied Ensingwijk, waarbij de resultaten worden getoetst aan metingen
voor de jaren 2018, 2019 en 2020. In paragraaf 2.4 gaan we in op het verbeteren van de ‘fit’ van de tool,
door optimalisatie van de relatie tussen neerslagtekort en infiltratie vanuit de watergangen. In paragraaf 2.5
beschrijven we vervolgens de eerste resultaten van de waterbalans van het 6e pand van de Hoogeveensche
Vaart.

2.2

Relaties op dagbasis afleiden voor de aan/afvoergebieden van het zesde pand

Aan en afvoer vanuit en naar het zesde pand
Afbeelding 2.1 geeft een overzicht van de gebieden die water ontvangen vanuit het zesde pand. Hierin is
duidelijk zichtbaar dat een groot deel van het oppervlak binnen het aanvoergebied Hunze en Aas zuid valt.
Het uiteindelijke doel is om een waterbalans op te stellen voor het zesde pand, dat betekent dat daarvoor
zowel de watervraag aan het zesde pand als de aanvoer (afbeelding 2.2) ernaartoe meegenomen moeten
worden. We maken daarom ook een onderscheid in aan- en afvoergebieden en bepalen voor beide de
relaties op dagbasis.
Omdat de aan- en afvoergebieden zo anders zijn is die splitsing erg belangrijk om tot goede resultaten te
komen. Een watervraag in een afvoergebied resulteert namelijk wel in minder afvoer naar het zesde pand
maar niet in een watervraag aan het zesde pand, voor een aanvoergebied is dit precies andersom.
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Afbeelding 2.1 Aanvoergebieden vanuit zesde pand
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Afbeelding 2.2 Afvoergebieden naar zesde pand

Gebied Ensingwijk
Deze studie richt zich in eerste instantie op het gebied Ensingwijk, dat is geselecteerd als pilotgebied. Het
gebied Ensingwijk is het grootste gebied van Waterschap Vechtstromen, in afbeelding 2.1 is dit het
lichtgroen gekleurde, meest zuidelijke aanvoergebied. Dit gebied is voor de pilot uitgekozen omdat dit het
enige volledig bemeten aanvoergebied is, dat wil zeggen dat zowel de wateraanvoer als de waterafvoer
goed bemeten zijn. Dit laatste is erg belangrijk, omdat goede gelijktijdige metingen van wateraanvoer en
waterafvoer uitermate bruikbaar zijn om de tool te valideren en om in droge perioden de relatief snelle
neerslag-afvoer relaties op dagbasis af te leiden. De neerslag-afvoer (na een zomerbui) binnen het
aanvoergebied zorgt voor een intern wateraanbod, dat meteen zorgt voor een lagere inlaatbehoefte. En voor
een operationele tool gaat het uiteindelijk vooral om de inlaatbehoefte, en niet alleen om de watervraag.
Uitgevoerde werkstappen
Voor de achterliggende relaties voor de kleinere gebieden die nodig zijn als input van de WDT is het nodig
om deze opnieuw te bepalen op basis van de 101-jarige reeks van het LHM. Een belangrijk deel van het werk
zit in het bepalen welk LHM deelgebied bij welk aanvoer- en afvoergebied hoort. Vervolgens zijn relaties
tussen neerslag/verdamping/neerslagtekort en de waterbalanscomponent opnieuw bepaald, met behulp van
de scripts die al waren ontwikkeld voor de WVT. Dit is een geautomatiseerde werkstap die goed is te doen.
De resulterende relaties moeten als laatste omgezet worden naar dagbasis. Hiervoor zijn de volgende
werkzaamheden uitgevoerd:
- toekennen Local Surface Waters (LSW’s) in het LHM aan de daadwerkelijke aan- en afvoergebieden zoals
weergegeven in Afbeelding 2.1 en Afbeelding 2.2;
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-

-

-

-

afleiden watervraag/aanbod relaties voor alle wateraanvoergebieden op decade basis gebruikmakend
van de bestaande langjarige LHM-reeks. Dit is dezelfde geautomatiseerde werkstap als voor de WVP
alleen nu voor een kleiner gebied;
afleiden watervraag relaties op dagbasis uit de resultaten van de voorgaande stap, hierbij wordt de
watervraag/-aanbod op dagbasis bepaald door de bestaande relaties toe te passen op dagbasis. Dit
wordt gedaan voor alle watervragen behalve het neerslag-afvoerproces;
opvragen metingen inlaat- en aflaathoeveelheden naar en vanuit het aanvoergebied Ensingwijk bij
waterschap Vechtstromen;
afleiden neerslag-afvoer relaties op dagbasis op basis van een transfer functie op de 10-daagse relatie
voor deelgebied Ensingwijk, en die afstemmen op de metingen van water aan- en afvoer. Hierbij is
uitgegaan van de jaren 2018 en 2019, omdat dit 2 recente droogte jaren zijn, met een verschillend
karakter qua neerslag en verdamping, en zonder verstoring van de waterverdeling zoals in 2020 (door
defecte pomp). Een optie was ook om alleen het jaar 2018 te beschouwen, maar het nadeel daarvan was
dat dat een extreem droog jaar was, waardoor de afgeleide relaties voor ‘normalere’ jaren minder goed
zouden kunnen kloppen;
afleiden neerslag-afvoer relaties op dagbasis voor andere wateraanvoer en afvoergebieden door
toepassen afgeleide transferfunctie van Ensingwijk.

Gebruik LSW’s
Zoals gemeld wordt gebruikt gemaakt van de Local Surface Waters uit het LHM. Voor de WVP tool werd nog
gebruikt gemaakt van de Mozart districten, deze zijn echter te groot voor het gevraagde rekenniveau. De
waterbalanscomponenten van de LSW’s die binnen een deelgebied vallen worden bij elkaar opgeteld. De
grenzen van de LSW’s komen echter vaak niet overeen met de grenzen van de aan- en afvoergebieden, dit
komt vooral voor bij de gebieden van Vechtstromen (afbeelding 2.3). Wanneer dit het geval is kennen we
een LSW toe naar rato van oppervlak dat binnen een aan- of afvoergebied ligt. Voor een verbetering van de
tool (en het LHM) is het aan te raden om deze grenzen te verbeteren.

Afbeelding 2.3 Ligging aanvoergebieden t.o.v. LSW's
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Afleiden relaties per aan- en afvoergebied (decade basis)
Per deelgebied zijn de relaties afgeleid conform de methodiek van de WVP. Dat betekent dat per
waterbalanscomponent een relatie wordt afgeleid tussen LHM resultaat (som van LSW’s binnen gebied) en
neerslag, verdamping of neerslagtekort. Voor sommige waterbalanscomponenten is die relatie sterker dan
voor anderen doordat het verband met neerslag, verdamping of neerslagtekort sterker is.
Openwaterverdamping heeft bijvoorbeeld een sterkere relatie met de gemeten verdamping dan beregening
uit oppervlaktewater met het neerslagtekort van de afgelopen 30 dagen. Bij beregening zijn er in de praktijk
meer factoren die een rol spelen dan er meegenomen worden in de WVP en WDT.
Afbeelding 2.4, afbeelding 2.5 en afbeelding 2.6 geven voorbeelden van de afgeleide relaties voor drainage
naar oppervlaktewater en beregening. In deze figuren is duidelijk zichtbaar dat er binnen de LHM resultaten
veel bandbreedte is rondom de afgeleide relatie. Dat komt met name omdat de relatie een versimpelde
vergelijking is met één variabele terwijl het LHM een fysisch model waarin meerdere variabele worden
meegenomen. Wat verder opvalt is dat het ene gewas (bieten in dit voorbeeld) een beter resultaat geeft dan
het andere (Mais in dit voorbeeld). Dit type relaties is afgeleid voor alle waterbalanscomponenten voor de
verschillende deelgebieden.

Afbeelding 2.4 Relatie drainage naar oppervlaktewater (neerslag- -> afvoer) voor gebied Ensingwijk voor perioden waarop het
neerslagoverschot sinds start groeiseizoen groter is dan 0mm (geen tekort)
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Afbeelding 2.5 Relatie beregeningsvraag Bieten voor gebied Hunze en Aas Zuid

Afbeelding 2.6 Relatie beregeningsvraag Mais voor gebied Hunze en Aas Zuid

Bij toepassing op deze kleine schaal (slechts enkele LSW’s per deelgebied) komt het vaak voor dat er maar
een paar gewassen voorkomen binnen het LHM in een deelgebied en dat er geen relatie afgeleid kan
worden voor alle 10 gewasgroepen die in het LHM zijn opgenomen. Dit komt doordat het LHM rekent met
een landgebruikskaart met een resolutie van 250x250 m. Per pixel is er maar 1 gewas toegekend. Wanneer er
dan op zeer kleine schaal gekeken wordt, zoals bij de gebieden rondom het 6e pand, dan is het onmogelijk
dat alle landgebruik typen voorkomen binnen een deelgebied. Consequentie hiervan is dat de
beregeningsvraagrelatie niet voor alle gewasgroepen bepaald kan worden en op 0 komt te staan voor
gewasgroepen die niet voorkomen in het LHM.
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Bij toepassing van de beregeningsrelaties maken de WVP en WDT gebruik van het BRP bestand
(Basisregistratie Percelen, wordt jaarlijks geactualiseerd) om een actueel beeld te krijgen. Hierbij wordt de
berekende beregening gecorrigeerd voor het verschil in BRP en LHM gewasoppervlak (BRP/LHM). Echter als
er geen relatie beschikbaar is kan de tool geen beregening bepalen. Om dit te voorkomen zijn voor de
gewastypes waar dit het geval is, relaties afgeleid voor het gehele aanvoergebied van het zesde pand en die
zijn vervolgens toegepast op elk deelgebied waar deze ontbraken. Voor Hunze en Aas zijn de
beregeningspercentages (beregend areaal) aangepast in overeenstemming met de watervraagprognosetool
(destijds afgestemd met het waterschap). Voor Vechtstromen zijn de percentages nu ook aangepast in
overleg met het waterschap (zie verder in paragraaf 2.3).
Afleiden relaties op dagbasis
Alleen de neerslag-afvoer relatie (drainage naar oppervlaktewater) kan niet direct omgezet worden naar
dagbasis. Voor alle andere waterbalanscomponenten is dit simpelweg te doen omdat deze een directe
afhankelijkheid hebben van neerslag/verdamping/neerslagtekort of doordat het veel tragere processen zijn.
Bij open water verdamping wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de dagverdamping in plaats van de 10daagse gemiddelde verdamping. Bij infiltratie is het neerslagtekort sinds 1 april op dagbasis de invoer in
plaats van het gemiddelde over 10 dagen. Alleen bij neerslag-afvoer is dit niet op die manier te doen omdat
de afhankelijkheid van dagspecifieke neerslag erg groot is en die in het LHM uitdempt wanneer op
decadebasis gerekend wordt. De decade neerslagsom gedeeld door 10 is iets heel anders dan de
dagneerslag, de laatste heeft veel meer extremen (0 of hoger).
Voor het omzetten van de neerslag-afvoerrelatie van decade naar dag is de eerste stap om invoer (decade
neerslag en neerslagtekort) op dagbasis te genereren. Vervolgens zijn een aantal mogelijkheden verkend
voor de ‘transferfunctie’ voor Ensingwijk. Het gaat om de volgende opties:
1 verdelen o.b.v. de dagneerslag. De berekende decade afvoer wordt hier naar rato verdeeld over de
verschillende dagen binnen de decade o.b.v. de dagneerslag t.o.v. de decadeneerslag;
2 de methodiek van stap één met toevoeging van een demper. Bij zo’n demper mag de afvoer niet meer
dan een factor X afnemen ten opzichte van de vorige dag en niet meer dan een factor Y toenemen. Het
voordeel hiervan is dat de afvoer niet meteen naar 0 gaat als er geen neerslag valt zoals bij stap 1 het
geval is;
3 afleiden van een Unit Hydograph op basis van de metingen en deze toepassen.
Dit is voor bijna alle componenten mogelijk omdat ze alleen lineair afhankelijk zijn van neerslag/verdamping
(bijvoorbeeld openwaterneerslag) of een trager proces zijn met alleen een afhankelijkheid van neerslagtekort
(bijvoorbeeld infiltratie of beregening). Voor het neerslag-afvoerproces kan dit niet omdat in het LHM de
pieken verloren zijn gegaan en de afhankelijkheid van neerslag niet lineair is.
Het afleiden van een transferfunctie wordt ernstig bemoeilijkt doordat er geen meting beschikbaar is van de
losse waterbalanscomponenten. We moeten daarom de ‘daadwerkelijk’ opgetreden afvoer uit neerslag
afleiden. We hebben alleen de afvoer uit het gebied en de hoeveelheid ingelaten water maar weten dus
bijvoorbeeld niet hoeveel er geïnfiltreerd is of gevraagd is voor beregening. Om toch tot die afvoer te
komen tellen we de door de tool berekende watervragen op bij de gemeten afvoer uit het gebied en trekken
we het berekende aanbod (anders dan neerslag -> afvoer) ervan af samen met de gemeten inlaat.
De uitkomst is dan de neerslag die afgevoerd is naar het oppervlaktewater. Afbeelding 2.7 illustreert de
uitkomst hiervan. Wat hierin opvalt is dat deze berekende som in de winterperiode dicht bij de Afvoer-Inlaat
ligt, er is dan dus bijna geen bijdrage van de watervraag uit het gebied. In de zomerperiode wordt de
berekende afvoer echter kleiner dan nul wat niet mogelijk zou moeten zijn omdat al gecorrigeerd is voor alle
watervragen. Dit betekent dat er dus een gat in de waterbalans zit wat het afleiden van een transferfunctie
bemoeilijkt.
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Afbeelding 2.7 Metingen (afvoer en inlaat oppervlaktewater) en de meting gecorrigeerd met de waterbalanscomponenten
berekend door de tool

Optie 1 voor het afleiden van de transferfunctie resulteert in een te piekerig verloop met een te groot
wateraanbod (afbeelding 2.8). De afvoer reageert te snel op neerslag.
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Afbeelding 2.8 Resultaat optie 1 voor transferfunctie. Q_trans is de transferfunctie, Q_pre het resultaat voor transfer, Q_meting de
gemeten Afvoer-Inlaat en Q_meting-vraag de gemeten Afvoer-Inlaat gecorrigeerd voor de andere
waterbalanscomponenten

Bij optie 2 is dezelfde functie toegepast als bij optie 1, alleen nu is er een (simpele) demper toegevoegd. De
afvoer mag niet meer dan 40 % stijgen ten opzichte van de vorige dag en niet meer dan 10 % dalen. Dit
resulteert in afbeelding 2.9. De demperwaarden zijn afgeleid o.b.v. een statistische fit op het jaar 2019
(minimaliseren Nash-Sutcliffe efficiency, NSE). De NSE gaat door toepassen van deze functie van 0.35 naar
0.46. Met name in het voorjaar worden de afvoerpieken een stuk beter gemodelleerd. In de zomerperiode
lijkt de berekende afvoer hoger te zijn, echter is het niet mogelijk om een afvoer onder nul te modelleren
terwijl die wel uit de gecorrigeerde meting volgt. Gedurende deze zomerperiode is in het model het
afvoergedrag wel goed terug te zien (pieken op het juiste moment).
Hetzelfde model is ook afgeleid voor alleen de zomerperiode van 2019 (afbeelding 2.10), Dit resulteert
echter in een erg vlak verloop in de zomerperiode doordat de gecorrigeerde meting daar onder nul ligt. Er is
bijna geen reactie meer terug te zien.
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Afbeelding 2.9 Resultaat optie 2 voor transferfunctie, gekalibreerd op jaar 2019. Q_trans is de transferfunctie, Q_pre het resultaat
voor transfer, Q_meting de gemeten Afvoer-Inlaat en Q_meting-vraag de gemeten Afvoer-Inlaat gecorrigeerd voor
de andere waterbalanscomponenten

Afbeelding 2.10 Resultaat optie 2 voor transferfunctie, gekalibreerd op zomer 2019. Q_trans is de transferfunctie, Q_pre het
resultaat voor transfer, Q_meting de gemeten Afvoer-Inlaat en Q_meting-vraag de gemeten Afvoer-Inlaat
gecorrigeerd voor de andere waterbalanscomponenten

16 | 33

Witteveen+Bos | 126272/21-018.025 | Definitief

Als laatste is optie drie bekeken. Hier zijn een aantal afvoerpieken geselecteerd waarvoor de Unit
Hydrograph voor de afvoer van oppervlaktewater is afgeleid. Doordat de gecorrigeerde meting in de zomer
negatieve waarden vertoont is deze niet bruikbaar en is de Unit Hydrograph op de pieken in de
winterperiode bepaalt. Deze methode geeft erg goede resultaten voor de winterperiode (afbeelding 2.11),
waarvoor deze ook afgeleid is. Tijdens het drogere deel van het jaar wordt de afvoer echter flink overschat.

Afbeelding 2.11 Resultaat optie 3 voor transferfunctie, gekalibreerd op zomer 2019. Q_trans is de transferfunctie, Q_pre het
resultaat voor transfer, Q_meting de gemeten Afvoer-Inlaat en Q_meting-vraag de gemeten Afvoer-Inlaat
gecorrigeerd voor de andere waterbalanscomponenten

Doordat de onzekerheid van de watervraagprognosetool te groot is, is het niet mogelijk de gemeten inlaat
en afvoer voldoende nauwkeurig te corrigeren om een goede transferfunctie af te leiden voor de
zomerperiode. Dit is het geval voor de zowel de Unit Hydrograph aIs de gedempte transferfunctie
afgeregeld op de zomerperiode. In samenspraak met de begeleidingsgroep is gekozen om optie 2, de
gedempte transferfunctie, verder toe te passen in deze studie. Deze keuze is gemaakt omdat dit de meest
realistische reactie geeft, en een verbetering ten opzichte van geen gebruik van een transfer functie. Deze
transferfunctie volgt het patroon van de metingen het beste en laat een stijging in aanbod zien op het
moment dat de metingen ook duidelijk omhoog gaan.
De onnauwkeurigheden die nu nog in de gedempte transferfunctie zitten worden acceptabel geacht, omdat
de invloed hiervan op de waterbalans in droge perioden relatief klein is.
Conclusies afleiden relaties voor 6e pand
Het afleden van relaties op deze kleine schaal heeft beperkingen. Er treed veel spreiding op rondom de
relaties doordat ze erg versimpeld zijn ten opzichte van het fysische model wat als basis dient. Dit was bij de
WVP ook het geval. De meeste relaties zijn goed om te zetten van decade naar dagbasis maar voor het
neerslag-afvoerproces is dit niet goed mogelijk. Dat komt doordat er geen metingen beschikbaar zijn van de
daadwerkelijke drainage naar oppervlaktewater maar alleen van inlaat en afvoer. Correctie met berekende
waterbalanscomponenten introduceert te veel onzekerheid.
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Op deze kleine schaal werken is lastig omdat het LHM een landelijk model is, met een wat grover karakter.
De gridgrootte van grondgebruik en grondwatermodel is 250x250 m, de tijdstap van de modeloutput is een
decade. LSW’s komen niet altijd exact overeen met peilgebieden. Dit geeft op zich al een bepaalde
bandbreedte in de 100-jarige resultaten. Hier zal de gebruiker mee moeten leven.
Het LHM heeft echter ook voordelen:
het LHM is een fysiek model van de werkelijkheid, waar alle componenten van het watersysteem
(grondwater, onverzadigde zone, oppervlaktewater, grondgebruik, bodemtypen) in zijn opgenomen, en
dat in zichzelf een gesloten waterbalans vormt. Daardoor kan van elk gebied een tool worden gemaakt,
die in de basis al redelijk zou moeten kloppen, ook zonder dat er goede meetreeksen voor een validatie
beschikbaar zijn (die zijn lang niet overal aanwezig, zeker inlaatgegevens niet);
het LHM omvat heel Nederland, dus van elk willekeurig gebied in Nederland kan eenvoudig een tool
worden gemaakt;
het LHM wordt regelmatig gevalideerd, en kan verbeterd worden op onvolkomenheden. Een algemene
wens is om de begrenzingen van LSW’s beter af te stemmen op peilgebiedsgrenzen.
Hoe deze relaties presteren ten opzichte van metingen wordt in de volgende hoofdstukken verder
besproken. Het kan zijn dat dit extra onnauwkeurigheid introduceert of dat het uit middelt zoals dat het
geval is in de WVP. Voor toekomstige verbeteringen van deze relaties moet in eerste instantie gekeken
worden naar het LHM. Het verbeteren van de grenzen van LSW’s kan hier een belangrijke stap zijn. Verder
zou een model dat op dagbasis rekent ook een grote verbetering zijn.

2.3

Resultaten stand-alone versie WVP-tool voor gebied Ensingwijk

In deze stap hebben wij de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
- stand-alone versie van de tool maken voor het gebied Ensingwijk, op basis van de bestaande WVP-tool,
dit vormt een testomgeving, waarin alle rekenstappen en modellen zijn ingericht, maar zonder de
grafische WVP-schil;
- deze stand-alone versie geschikt maken voor rekenen op dagbasis, door de in sectie 2.2 afgeleide
relaties in te bouwen in de tool;
- de jaren 2018, 2019 en 2020 doorrekenen met de tool, op basis van de metingen van neerslag en
verdamping van het KNMI;
- de berekende resultaten voor de inlaatbehoefte in de jaren 2018, 2019 en 2020 op dagbasis vergelijken
met de metingen op dagbasis van de inlaathoeveelheden in de jaren 2018, 2019 en 2020.
De berekende watervraag is tot stand gekomen met de bijgewerkte percentages voor beregening uit
oppervlaktewater, zoals ontvangen/afgestemd in deze pilot. Opgemerkt wordt dat voor Ensingwijk de
watervraag voor beregening (totaal) volgens model nu ordegrootte 1.000 - 3.000 m3/dag is. Hiermee is de
beregening nu een substantiële component van de watervraag geworden; met de originele LHM kentallen
was deze bijna verwaarloosbaar.

Tabel 2.1 percentages beregening Ensingwijk
Gewastype (LHM)

Percentage beregening uit
oppervlaktewater [%] in pilot

Percentages beregening uit oppervlaktewater [%]
LHM origineel (ter vergelijking)

gras

10

<1

mais

10

<1

aardappelen

0

*

2.2

bieten

25

1.8

granen

25

<1

overig

40

1.5
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Gewastype (LHM)

Percentage beregening uit
oppervlaktewater [%] in pilot

Percentages beregening uit oppervlaktewater [%]
LHM origineel (ter vergelijking)

100

38

30

30

bollen
glastuinbouw
andere gewastypen
*

-niet aangepast-

Beregeningsverbod aardappelen vanwege bruinrot.

De onderstaande afbeeldingen tonen de watervraag voor Ensingwijk zoals berekend volgens het model voor
de jaren 2018, 2019 en 2020. Watervragen kleiner dan 0 (wateraanbod) zijn hierbij op 0 gezet. Elke
afbeelding toont bovendien de gemeten inlaat en de netto inlaat (inlaat-afvoer). De eenheid op de y-as is
het aantal kubieke meter water/dag. Vanwege missende data zijn de metingen niet altijd compleet (of
aanwezig).

Afbeelding 2.12 Watervraag en inlaat Ensingwijk 2018

In afbeelding 2.12 is te zien dat het verschil tussen model (blauw) en (bruto) inlaat (oranje) erg groot is. In
het voorjaar (mei) is deze discrepantie nog wat duidelijker dan in de zomer (juli, augustus). De data voor de
gemeten afvoer ontbreken en daarmee is de netto inlaat onbekend, al is het waarschijnlijk dat in een droog
jaar zoals 2018 de afvoer vrij klein is en daarmee zou de netto inlaat dan ongeveer gelijk moeten zijn aan de
inlaat.
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Afbeelding 2.13 Watervraag en inlaat Ensingwijk 2019

In afbeelding 2.13 is het verschil tussen netto inlaat (groen) en model (blauw) in absolute termen een stuk
kleiner dan in 2018. Dit heeft een aantal bekende oorzaken:
- de transferfunctie is afgestemd op basis van de 2019 data en het model sluit daarom mogelijk beter aan
op de data;
- de watervraag volgens het model lijkt een plafond te hebben rond de 10.000-12.000 m3/dag. De
metingen tonen dat er in 2019 veel minder water is ingelaten dan in 2018. De metingen en het model
komen daardoor dichter bij elkaar te liggen.
Het ‘plafond’ is er vanwege hoofdzakelijk twee redenen:
1 omdat de afgeleide LHM relaties voor beregening in de WVP tool niet afhankelijk zijn van het cumulatief
neerslagtekort vanaf 1 april, en daarmee niet kunnen blijven oplopen in een hele droge zomer.
Beregening is thans afhankelijk gesteld van het neerslagtekort van de laatste 30 dagen;
2 beregeling en infiltratie zijn gelimiteerd door de maxima die in de LHM 101-jarige reeks zijn opgetreden.
Daarnaast is de relatie een fit op de data en zitten daardoor automatisch de uitschieters er niet in.

Afbeelding 2.14 Watervraag en inlaat Ensingwijk 2020

In 2020 is ‘voor het eerst’ zichtbaar dat de watervraag volgens model de gemeten (netto) inlaat overschrijdt.
Dit is met name in mei en begin juni 2020 duidelijk. In de zomermaanden (juli en augustus) is de watervraag
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volgens model weer kleiner dan de gemeten inlaat. Over het algemeen zijn de berekende watervragen lager
dan wat de metingen laten zien, het is waarschijnlijk dat een aantal vragen onderschat worden. Dit zijn dan
naar verwachting voornamelijk de beregening en infiltratie. Dat zijn namelijk de grootste
watervraagcomponenten en ook het moeilijks in een relatie te vatten. Daarom verkennen we in de volgende
paragraaf waar mogelijke optimalisaties kunnen zitten.

2.4

Infiltratie optimalisatie

De resultaten van de tool tonen dat de berekende watervraag doorgaans lager is dan de gemeten (netto)
inlaat. De verwachting hierbij is dat infiltratie en beregening de meest onzekere componenten zijn. Hier zijn
de minste gegevens van (in tegenstelling tot bijvoorbeeld open water verdamping). Om inzicht te krijgen in
ordegrootte onderschatting en omdat de watervraag voor beregening al is bijgewerkt met de nieuwe
kentallen voor % beregend areaal hebben we ook de infiltratie ‘als draaiknop’ aangepast.
De methode is als volgt:
- voor 2019 berekenen we het verschil tussen de netto inlaat en het model (exclusief infiltratiecomponent). Dit verschil is een restterm die de infiltratie bevat, maar waarschijnlijk ook allerlei andere
(model)onzekerheden en fouten die aan andere posten toe te wijzen zijn. In de rest van dit document
noemen we deze data ‘restterm-infiltratie’;
- we bepalen een nieuwe relatie voor infiltratie waarbij we middels de kleinste kwadraten methode een
inschatting maken van de beste fit waarbij de restterm-infiltratie als input wordt beschouwd. Gemiddeld
willen we de afwijking tussen een nieuw infiltratie-model en de data (restterm-infiltratie) zo klein
mogelijk krijgen door een (statistische) beste fit te gebruiken.
Afbeelding 2.15 toont een originele relatie voor de infiltratie op basis van de data zoals in het LHM. Dit is
voor deze dataset een goede fit. Met betrekking tot de 2019 data Ensingwijk (restterm-infiltratie) is dit echter
geen goede fit (zie afbeelding 2.16 - de infiltratie is nu een positief getal en m3/dag maar anderzijds
ongewijzigd).

Afbeelding 2.15 Voorbeeld LHM relatie (en datapunten) voor infiltratie Ensingwijk

21 | 33

Witteveen+Bos | 126272/21-018.025 | Definitief

Afbeelding 2.16 Infiltratie in relatie tot data Ensingwijk 2019 (restterm infiltratie)

In onze methode om de infiltratie aan te passen hebben we enkel het ‘oranje gedeelte’ (regressie tweede
orde polynoom met cumulatief neerslagoverschot grofweg kleiner dan 0) van afbeelding 2.15 aangepast dit is ook het enige relevante gedeelte voor Ensingwijk 2019.
We hebben twee regressies uitgevoerd om de infiltratie relatie zoals afgeleid uit het LHM te verbeteren
zodat deze beter aansluit op de data Ensingwijk 2019:
1 een geheel nieuwe tweede orde polynoom;
2 de bestaande polynoom met een factor f vermenigvuldigen.
De resultaten van de resulterende beste fits en de originele infiltratie relatie staan in onderstaande tabel en
zijn gevisualiseerd in afbeelding 2.17.

Tabel 2.2 RMSE (root mean square error) regressie (en origineel) in relatie tot data Ensingwijk 2019
Model

RMSE [m3/dag]

Relevante parameters

origineel (polynoom LHM relaties)

56.127

a=-0,049
b=-27,177
c=2.377

beste kwadratische fit

39.059

a=-0,008 (±0,038)
b=-17,6 (±10,9)
c=5.020 (±640)

factor* origineel

39.639

factor=1,57(±0,04)
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Afbeelding 2.17 Resultaten regressie (en origineel) in relatie tot data Ensingwijk 2019

Afbeelding 2.17 toont dat de restterm infiltratie veel variatie/ruis bevat. Zelfs wanneer we de beste fit (beste
kwadratische fit) gebruiken om een modelresultaat met metingen te vergelijken zal er dus nog veel verschil
zijn. Afbeelding 2.17 toont echter ook dat er een systematische onderschatting is in de watervraag zoals het
model dat uitrekent. Wanneer we deze onderschatting enkel toekennen aan de infiltratie geldt dat de
infiltratie grofweg een factor 1.5 te klein is. In absolute termen is dit ongeveer 2.500 m3/dag tekort. Dit
verschil loopt ietwat op naarmate het cumulatief neerslagtekort groter wordt.
Afbeelding 2.18 toont het resultaat waarbij we het model (exclusief en inclusief aangepaste infiltratie)
vergelijken met de metingen voor Ensingwijk 2019. Zoals afbeelding 2.17 ook al toont, geldt dat het
gemiddelde absolute verschil nu minimaal is, maar dat er nog veel restfout of ruis overblijft. Deze ruis is
waarschijnlijk voornamelijk te verklaren door:
1 de scherpe pieken in de watervraag voornamelijk veroorzaakt door een intern wateraanbod (neerslagafvoer), in werkelijkheid treedt dit waarschijnlijk niet op doordat de bodem te droog is;
2 de limiet die bijvoorbeeld in de beregening zit waardoor de hoge pieken in de zomer waarschijnlijk niet
gehaal worden (watervraag vlakt af i.p.v. pieken);
3 de relatief snelle reactie van beregening op opgetreden neerslag.
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Afbeelding 2.18 Watervraag en inlaat Ensingwijk inclusief nieuwe infiltratie

Wanneer we de nieuwe relatie voor de infiltratie toepassen op de jaren 2018 en 2020 zijn de verschillen
tussen model en meting groter dan in 2019. Dit valt te verwachten, omdat de relatie op de data van 2019 is
gefit. Voor 2018 geldt dat er een groot verschil was tussen het model en de meting, waarbij de meting
groter is. De watervraag volgens het model met de nieuwe relatie voor de infiltratie is ‘de goede kant’ op
gegaan, maar dicht het verschil tussen meting en model nog zeker niet. Zie ook afbeelding 2.19. In deze
afbeelding is er een rode lijn (bruto inlaat) toegevoegd, omdat de netto afvoer ontbreekt vanwege missende
afvoer metingen.
Voor 2020 is te zien dat het nieuwe model de watervraag (meer) overschat in het voorjaar, terwijl de
watervraag beter overeenkomt met de netto inlaat in de zomer (juli en augustus).

Afbeelding 2.19 Watervraag en inlaat Ensingwijk 2018 (inclusief nieuwe relatie voor infiltratie)
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Afbeelding 2.20 Watervraag en inlaat Ensingwijk 2020 (inclusief nieuwe relatie voor infiltratie)

2.5

Eerste resultaten waterbalans kanaalpand Erica

In stap 3 zijn de andere 8 inlaatgebieden en afvoergebieden van en naar kanaalpand Erica (6e pand
Verlengde Hoogeveensche Vaart ten oosten van de sluis in Erica, zie afbeelding 2.1, afbeelding 2.2 en
afbeelding 2.21) toegevoegd aan de stand-alone versie van de tool op dagbasis. Dit betreft ten eerste het
(grote) zuidelijke aanvoergebied van Hunze en Aa’s (de 4 goed bemeten inlaten kunnen volgens waterschap
Hunze en Aa’s bij elkaar worden opgeteld). En daarnaast nog de 6 inlaatgebieden van waterschap
Vechtstromen vanuit dit kanaalpand.

Afbeelding 2.21 Kanalensysteem en peilen rondom het zesde pand (het pand ten oosten van de Ericasluis)

Voor deze 7 inlaatgebieden zijn de watervraag- en neerslag-afvoer relaties op dagbasis afgeleid op basis van
de 101-jarige LHM-reeks, waarbij gebruik is gemaakt van de leerpunten en transferfunctie (en scripts) die in
de stappen voor gebied Ensingwijk zijn opgedaan. Op alle gebieden behalve Hunze en Aas zijn dezelfde
beregende arealen (percentages) toegepast als bij Ensingwijk. Voor Hunze en Aas zijn deze arealen al eerder
in samenspraak met het waterschap afgeleid voor de watervraagprognosetool. De nieuwe relatie voor de
infiltratie (op basis van Ensingwijk 2019 data) is niet toegepast bij het bepalen van de waterbalans.
Op basis van metingen zijn de volgende posten van de waterbalans van 2018 en 2019 op dagbasis
opgenomen:
- inkomende waterstromen:
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-

-

· neerslag op het kanaalpand;
· aanvoer via de pompen bij sluis Erica;
· eventuele debieten van gebieden die afwateren op dit kanaalpand;
uitgaande waterstromen:
· verdamping vanuit het kanaalpand;
· balans van kwel en wegzijging vanuit het kanaalpand;
· debieten naar de wateraanvoergebieden van waterschappen Vechtstromen en Hunze en Aa’s, via de
inlaten;
de resultaten zijn:
· een beeld (grafiek) van de berekende en gemeten inlaathoeveelheden op dagbasis van de
inlaatgebieden, en de pompdebieten van gemaal Erica;
· archivering van de waterinname gegevens vanaf de start van de waterbalans;

De waterbalans voor het zesde pand is tot stand gekomen door de som van alle aanvoer (van alle
aanvoergebieden van het zesde pand) te verminderen met de som van alle afvoer (van alle afvoergebieden
van het zesde pand). Dit geeft per dag een netto watervraag. Er geldt dat een aanvoergebied geen negatieve
aanvoer kan krijgen en ook kan een afvoergebied geen negatieve afvoer krijgen (dus bij veel regen is de
aanvoer 0 voor een aanvoergebied en bij veel watervraag/droogte is de afvoer 0 voor een afvoergebied).
Vervolgens is de oppervlakte van het zesde pand bepaald, dit is vastgesteld op 335.357 m2. Dit getal is tot
stand gekomen door de oppervlakte van de polygonen van de relevante kanalen/kanaaldelen (BGT) bij
elkaar op te tellen. Het gedeelte van het Bargermeerkanaal dat na het Oranjekanaal richting Emmen loopt
ontbreekt in deze BGT data en is geschat op 53.000 m2 (lengte 2.650m, breedte 20m).
Het startpeil start 1 april op NAP 15.8 m (streefpeil). Wanneer het peil onder NAP 15.72 m komt (aanslagpeil)
wordt er in het model water ingelaten totdat het peil NAP 15.91 m is (afslagpeil). Deze methode levert de
volgende afbeeldingen op (voor 2018, 2019 en 2020), waarbij de y-as de inlaatbehoefte (gemeten of model)
toont in m3/dag. Elke label op de y-as representeert 100.000 m3/dag.
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Afbeelding 2.22 Waterbalans zesde pand model versus meting [2018, 2019, 2020]

Hierbij dienen de resultaten van het aanvoergebied Hunze en Aa’s ook getoond te worden, omdat het
aandeel van dit aanvoergebied op de totale watervraag aan het zesde pand dominant is.
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Afbeelding 2.23 Watervraag aanvoergebied Hunze en Aa’s Zuid model versus meting [2018, 2019, 2020]

Deze afbeeldingen tonen dat de resultaten van de tool per jaar een heel ander beeld geven. In 2020 lijkt de
tool nauwkeurigere resultaten te geven dan in de jaren 2018 en 2019. Wat opvalt is dat de tool de totale
vraag van het zesde pand flink overschat in 2018. Dit komt met name door de overschatting van de
watervraag bij Hunze en Aas. Dit is opvallend omdat de tool voor Ensingwijk vaak een onderschatting geeft.
In 2019 treedt er ook een overschatting op (wel een kleinere) van de watervraag voor Hunze en Aa’s, dit
wordt gecompenseerd door de onderschatting van de watervraag voor andere deelgebieden (zie eerdere
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beschrijving Ensingwijk). In de metingen is in zowel 2018 als 2019 een afvlakking te zien in de waterlevering
aan Hunze en Aas, het is goed mogelijk dat de watervraag hoger was in die periode maar dat beleidskeuzes
de levering beïnvloed hebben. Zo zijn er bijvoorbeeld beregeningsverboden en beperkingen afgekondigd in
de maanden juli en augustus. Daarnaast is het ook de vraag of het gehele gebied nog voorzien kon worden
van water. De tool houdt geen rekening met deze beperkingen/verboden. Over het algemeen kon in overleg
met de peilbeheerders geconcludeerd worden dat de resultaten nog niet goed genoeg zijn om operationeel
gebruikt te worden.
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3
EVALUATIE, CONCLUSIES EN ADVIES
3.1

Evaluatie

Bij enkele waterschappen die de Watervraag Prognose Tool gebruiken is de behoefte ontstaan aan een
doorontwikkeling naar een tool die voor kleinere aanvoergebieden en kleinere tijdstappen prognoses kan
geven, en die geschikt is voor operationeel gebruik. Hierbij dient niet alleen de watervraag, maar ook de
waterverdeling betrokken te worden. Hiervoor is toevoeging van een waterbalans noodzakelijk. Deze tool is
daarmee niet alleen een Watervraag Prognose Tool meer, maar wordt een Water Distributie Tool.
Om de mogelijkheden voor, en bruikbaarheid van, een Water Distributie Tool te onderzoeken is vanuit het
programma Slim Watermanagement een pilot gestart, die als fase 1 van de ontwikkeling van een Water
Distributie Tool wordt gezien. Indien de ontwikkeling als kansrijk wordt gezien kan de tool in volgende fasen
verder worden ontwikkeld. Doel van deze fase 1 pilot was om een eerste ‘proof of concept’ van een Water
Distributie Tool uit te voeren.
Voor de pilot is om verschillende redenen (zie inleiding) het aanvoergebied vanuit het 6e pand van de
Hoogeveensche Vaart uitgekozen. Vanuit dit 6e pand worden zowel aanvoergebieden van Waterschap
Vechtstromen als Waterschap Hunze en Aa’s van zoet water voorzien. Binnen dit pilotgebied is in eerste
instantie gekeken naar het zeer goed bemeten aanvoergebied Ensingwijk, waarvan meetreeksen van zowel
wateraanvoer als waterafvoer beschikbaar zijn, waarmee de tool kon worden gevalideerd en gefit.
Met als vertrekpunt de WVP tool, waren subdoelen van de pilot om eerste antwoorden te krijgen op de
volgende vragen:
- wat is nodig om meer detail in ruimte te realiseren (kleinere inlaatgebieden);
- wat is nodig om bruikbare resultaten voor kleinere tijdstappen te realiseren (dagen in plaats van
decaden);
- is het mogelijk om de tool te valideren en fitten aan de hand van meetgegevens;
- wat is nodig om een waterbalans toe te voegen, in dit geval van het 6e pand van de Hoogeveensche
Vaart, waar alle betrokken inlaatgebieden van het pilotgebied hun water aan onttrekken;
- een eerste toets of de tool geschikt is voor operationeel gebruik (WVP tool is nog beleidsmatig), door
peilbeheerders van de betrokken waterschappen mee te laten kijken.
In de conclusies hierna wordt antwoord gegeven op deze vragen, en welke aandachtspunten er in de pilot
naar voren zijn gekomen. In het advies worden voorstellen voor verbetering van de aandachtspunten
gegeven.

3.2

Conclusies

In de pilot bleek het goed mogelijk om op basis van de LHM dataset die als basis dient voor de Watervraag
Prognose Tool, met dezelfde scripts, op geautomatiseerde wijze watervraag relaties af te leiden voor kleinere
gebieden en voor kleinere tijdstappen (meer detail in ruimte en tijd). Wel is daarbij voor beregeningsrelaties
voor gewassen die binnen een klein gebiedje nauwelijks voorkomen, terug gevallen op eerder voor de WVP
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afgeleide beregeningsrelaties voor grotere overkoepelende aanvoergebieden met grotere arealen van dat
gewas, zodat die relaties een betere onderbouwing hebben.
Doordat voor deze pilot betere en gedetailleerdere meetgegevens beschikbaar waren dan voor de WVP tool,
is een scherper beeld verkregen van verschillen tussen modelresultaten en de werkelijkheid. Daarbij moet
bedacht worden dat het LHM een relatief grof karakter heeft (gridcellen 250 m x 250 m), waardoor een
nadere afstemming voor kleinere gebieden op basis van metingen en detailinformatie niet onlogisch is. De
tool kon hiermee redelijk worden gefit op de meetresultaten, maar er zijn zeker ook nog een aantal
verbeterpunten, die hierna in de conclusies aan de orde komen.
Om een waterbalans aan de tool toe te voegen zijn de volgende posten aan de tool toegevoegd:
- inkomende waterstromen: neerslag op het kanaalpand, aanvoer via de pompen bij sluis Erica, debieten
van gebieden die afwateren op dit kanaalpand;
- uitgaande waterstromen: verdamping vanuit het kanaalpand, balans van kwel en wegzijging vanuit het
kanaalpand, debieten naar de wateraanvoergebieden van waterschappen Vechtstromen en Hunze en
Aa’s, via de inlaten;
De waterbalans voor het zesde pand komt vervolgens tot stand door de som van alle aanvoer (van alle
aanvoergebieden vanuit het zesde pand) te verminderen met de som van alle afvoer (van alle
afvoergebieden naar het zesde pand). Dit geeft per dag een netto watervraag. Vervolgens is de oppervlakte
van het zesde pand bepaald, en zijn de in-en uitslagpeilen van het gemaal ingesteld in de tool.
De resultaten laten zien dat het voor bijvoorbeeld het jaar 2020 mogelijk is om hiermee een goede
waterbalans te berekenen voor het zesde pand. Voor 2018 lukt dit echter nog minder goed. De resultaten
laten de potentie van deze toepassing zien, er zijn echter nog een aantal belangrijke beperkingen zichtbaar.
Het gaat dan met name om:
- de betrokken peilbeheerders vinden het resultaat nu nog onvoldoende om te gebruiken voor het
operationeel beheer. Dit geldt met name voor de resultaten van de deelgebieden. De resultaten van de
waterbalans van het 6e pand van de Hoogeveensche Vaart (groter gebied) geven wel iets meer
vertrouwen, maar het blijft onvoldoende. Het totaalbeeld voor het gehele 6e pand is voor het beheer
belangrijker dan de resultaten voor kleinere deelgebiedjes. Het gebrek aan vertrouwen komt met name
door een te grote onzekerheid in het uiteindelijke resultaat. De modelresultaten laten over de jaren 2018,
2019 en 2020 te grote afwijkingen zien, met name in de belangrijkste perioden wanneer de droogte het
grootst is;
- de grootste factoren van onzekerheid van de tool in deze eerste fase zijn de beregeningsvraag en de
infiltratie vanuit het oppervlaktewater. Dit zijn twee grote componenten die de watervraag in droge
perioden bepalen en er is weinig over bekend (in termen van daadwerkelijke vraag). Dit maakt het vatten
in een simpele functie lastig en de resultaten laten deze onzekerheid ook zien;
- op basis van de resultaten kan geconcludeerd worden dat de beregeningsfunctie te vroeg afvlakt en
daardoor een statistisch maximum heeft. Dit komt zeer waarschijnlijk doordat beregening gebaseerd is
op het neerslagtekort van de laatste 30-dagen, en niet op het cumulatief neerslagtekort vanaf 1 april.
Hier is in de WVP tool uiteindelijk voor gekozen omdat dat een betere fit gaf qua snelle reactie op
gevallen neerslag, maar verklaart wellicht voor Ensingwijk ook de onverwachte piek in mei, en de
onverwachte snelle daling van de watervraag na een paar buien in juli/augustus. Uiteindelijk missen
hierdoor voor Ensingwijk ook de echt grote beregeningsvragen aan het eind van een lange droge
periode (2018) doordat de functie niet verder kijkt dan 30 dagen terug en droogte daardoor uiteindelijk
niet extremer kan worden dan ongeveer 30 dagen zonder neerslag;
- voor het grote gebied Hunze en Aa’s Zuid lijkt de totale beregening nu te zijn overschat in de water
distributie tool. Dit kan liggen aan een overschatting van het beregend areaal of aan te hoge beregening
per m2 gewas. Het tweede is realistischer omdat het eerste nauwgezet is afgestemd met het waterschap.
Hierdoor wordt nu met name in 2018 de berekende watervraag van dit gebied sterk overschat ten
opzichte van de gemeten inlaathoeveelheid;
- de LSW’s komen niet goed overeen met de gebiedsgrenzen van de aan- en afvoergebieden. Dit wordt
gecorrigeerd met oppervlakte-verhoudingen in de tool, maar introduceert wel extra onzekerheid;
- doordat de berekende watervraagcomponenten te onzeker zijn is het niet mogelijk om een goede
transferfunctie te bepalen voor neerslag-afvoer. Er zit een gat in de waterbalans wanneer de gemeten
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inlaat en afvoer gecorrigeerd worden voor de watervragen in het gebied. Dit gat is zo groot dat het
eigenlijk onmogelijk is een correcte transferfunctie af te leiden. De uiteindelijk toegepaste transferfunctie
is daarom zo gekozen dat hij het te verwachten gedrag goed representeert maar de uiteindelijke
absolute hoeveelheden konden niet geverifieerd worden. Voor de uiteindelijke berekening van de
waterbalans is de impact beperkt door de relatief kleine bijdrage;
er wordt in de droge periode vaak een wateraanbod berekend vanuit neerslag wat zorgt voor een snelle
afname in watervraag welke niet terug te zien is in de metingen. Daarnaast wordt deze snelle afname van
de watervraag ook mede veroorzaakt doordat de beregeningsvraag thans alleen reageert op het
neerslagtekort van de afgelopen 30 dagen (zie eerder besproken punt). Ook dit neemt snel af na een
zomerbui. Uiteindelijk zorgt dit er gezamenlijk voor dat de watervraag te vaak afneemt terwijl dat dit in
de praktijk niet gebeurt;
naast beregening is infiltratie een belangrijke onzekere component in de tool. Deze term lijkt ook
geschikt om de restterm van modelonzekerheden te corrigeren. Dit lijkt daarmee een knop waarmee per
gebied een betere fit kan worden verkregen.

3.3

Advies

Zoals de conclusies beschrijven is de tool op dit moment nog niet goed genoeg voor operationeel gebruik.
Wij denken dat het mogelijk is deze te verbeteren. We zien daarbij twee sporen: 1. De huidige informatie
verbeteren en relaties opnieuw opzetten en 2. Onderzoeken of de tool op een andere manier vormgegeven
kan worden. Hieronder gaan we de verschillende adviezen langs. In algemene zin adviseren wij om in eerste
instantie de focus te leggen op de meest onzekere componenten beregening en infiltratie. Hierbij is het van
belang om meer informatie te verzamelen over de daadwerkelijke beregeningscapacitiet en om te verkennen
hoe dat beter in de modellen gevat kan worden door of de relaties te verbeteren (combinatie van 30 dagen
en groeiseizoen neerslagtekort) of de potentie van een andere toepassing (meer data gedreven) te
verkennen.
Geadviseerde verbeteringen binnen de huidige tool, en wie die kan uitvoeren
- de beregeningsvraag opsplitsen in een snelle component (neerslagtekort afgelopen 30 dagen) en een
langzame component (neerslagtekort vanaf 1 april). Dit zal naar verwachting een betere fit geven in
langdurige droge perioden (maanden), haalt het statistische maximum weg, terwijl ook de snelle reactie
op kortdurende droge perioden of op zomerbuien aanwezig blijft, maar minder extreem wordt. Dit is een
activiteit die uitgevoerd kan worden door W+B/HKV;
- meer detail aanbrengen door met de gebiedsbeheerder naar elk deelgebied te kijken en een inschatting
maken van realistische waarden voor beregend areaal en beregeningscapaciteit van de belangrijkste
gewassen. Dit kan W+B/HKV uitvoeren samen met het waterschap;
- de beregeningsrelaties in het LHM afleiden op grotere schaal (groter gebied) maar onderscheid makend
in bodemtype. Op die manier kijken of er een beter resultaat ontstaat wanneer toegepast op kleinere
deelgebieden. Dit kan op deze manier voor meerdere componenten gedaan worden. Deze actie kan
worden uitgevoerd door W+B/HKV;
- verkennen of het mogelijk is om de beregeningsvraag te ontlenen aan een online beeld van het
bodemvochtgehalte op basis van satellietwaarnemingen. Beregening blijft een grote onzekerheid omdat
er weinig duidelijk is over de daadwerkelijk vraag, geïnstalleerde capaciteit en levering. Deze actie kan
worden uitgevoerd door de waterschappen en/of door W+B/HKV;
- de post infiltratie vanuit watergangen kan worden gefinetuned per gebied, dit geeft een verbetering van
de fit. Dit kan uitgevoerd worden wanneer er inlaatmetingen aanwezig zijn. Actie kan door W+B/HKV
uitgevoerd worden;
- grenzen LSW’s beter afstemmen op peilgebieden. Dit haalt een deel van de onzekerheid weg. Vervolgens
moet de 101-jarige reeks opnieuw doorgerekend worden. Dit is een taak voor Deltares bij verbetering
van het LHM;
- betere inschatting krijgen van beregening. Dat gaat dan om meer inzicht in de geïnstalleerde capaciteit
en wanneer deze ingezet wordt. Idealiter wordt er bijgehouden hoeveel er daadwerkelijk beregend wordt
(meter op de pomp op rapportage). In de praktijk is dat waarschijnlijk wel erg lastig. Dit is een taak voor
de waterbeheerders;
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het verkennen van het beter bepalen van de infiltratie vanuit watergangen. Op basis van
literatuuronderzoek vaststellen of dit op een andere (simpele) manier op te nemen is in de tool. Actie
kan uitgevoerd worden door W+B/HKV;
het gebruik van het LHM voor de WVP tool en de WD tool heeft voor- en nadelen (zie hierboven). Een
alternatieve optie is om per gebied meer datagedreven, zelflerende systemen te ontwikkelen,
bijvoorbeeld door met machine learning relaties af te leiden tussen neerslagtekort en inlaatbehoefte.
Dan kan misschien per gebied een betere fit verkregen worden. Een eventuele verdeling in componenten
kan dan gebaseerd worden op de verhoudingen uit het LHM. De relaties zijn daarmee wel lastiger
toepasbaar op andere gebieden. Daarnaast ontbreekt de fysieke basis in dergelijke tools, wat ook een
risico kan inhouden voor resultaten in extreme situaties. Wij adviseren daarom om per gebied met het
LHM c.q. de WVP tool als fysieke basis te starten (inclusief verbeterpunten uit deze pilot), en alleen de
onzekere elementen daarin te finetunen op basis van beschikbare metingen, bij dat finetunen kan
eventueel gebruik gemaakt worden van datagedreven zelflerende modellen. Het blijft wel van belang om
een fysische basis te houden zodat eventuele wijzigingen in gewassen meegenomen kunnen worden in
de tool. Actie kan uitgevoerd worden door W+B/HKV;
het neerslag-afvoer proces kan niet goed gemodelleerd worden doordat het niet mogelijk is een goede
transferfunctie af te leiden. Eventueel kan verkend worden in hoeverre bestaande hydrologische
modellen geschikt zijn om deze rol over te nemen. Actie kan uitgevoerd worden door W+B /HKV.
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