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Preface
This publication is part of a series of technical reports concerning the EU-LIFE
demonstration project for the development of integrated management plans for transborder lowland river catchments. For this project the Dutch-Belgian catchment area
of the river Dommel served as a case area.
The project aimed at the development of scientifically sound environmental impactassessment tools on the one hand, and the construction of viable plans on the other.
Administrative project coordination was carried out by the Province of North Brabant,
scientific project coordination by Utrecht University. The methodological structure of
the project is shown in the next figure.
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Streamflow

Construction of the groundwater model (based on MODFLOW), the development of
the models STREAMFLOW, ALNION, and ECOSTREAM, and integration of all
models in a Geographical Information System, were carried out by Utrecht
University. MOVE originates from the National Institute of Public Health and
Environment (RIVM), and SMART from the Winand Staring Centre for Integrated
Land, Soil and Water Research (SC-DLO). MOVE and SMART were adjusted to a
regional scale, rewritten in ARC-INFO, and calibrated for this project by Utrecht
University. The model ECOSTREAM is primarily based on the Aquatic Ecotope
System as developed by the Institute for Forestry and Nature Research (IBN-DLO)
and the University of Leiden. Policy scenarios were developed by SC- DLO and the
University of Nijmegen, in cooperation with Dutch and Belgian policy actors of the
Dommel catchment. Evaluation of the costs and ecological gains of the scenarios
was carried out by SC-DLO. For further information about the project one is referred
to the first report in this series: Ecohydrological Modelling and Integrated
Management Planning in the Catchment Area of the River Dommel. A list of all
reports in this series is shown at the last page of this report.
To reach the project objectives, a good cooperation between policy makers from both
sides of the Dutch-Belgian border, and scientists was very important. Due to the
enthousiastic contribution of all participants to this large and complicated project, it
was completed succesfully. The following persons participated in the supervising
committee of this project:
A.S.W. Span
(chairwoman)
J.S. ten Veldhuis (Secretary)
A.W.M. Mol
J. Hemelraad
Y. Ronse
M. Lambrichts
G. Lambrechts
G. Vanderwaeren
H. Awouters
J. van Rijen

Province of North Brabant,The Netherlands
Province of North Brabant, The Netherlands
Province of North Brabant, The Netherlands
Water board the Dommel,The Netherlands
Flemish Environmental Company (VMM),
Belgium
Administration for Environment, Nature and
Land use (AMINAL), Belgium.
Administration for Environment, Nature and
Land use (AMINAL), Belgium.
Administration for Environment, Nature and
Land use (AMINAL), Belgium.
Province of Limburg, Belgium
Ministry of Agriculture, Nature conservation and
Fisheries (LNV), The Netherlands
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Samenvatting
Het Dommel-life project heeft als doelstelling het ontwikkelen van duurzame
beheersplannen voor het stroomgebied van de Dommel. Een van de problemen in
het stroomgebied is de impact die socio-economische activiteiten op de hydrologie
kunnen hebben. Om de reikwijdte hiervan in te kunnen schatten is een hydrologisch
model gemaakt waarin deze socio-economische activiteiten zijn opgenomen. Het
hydrologisch model is opgebouwd uit twee onderdelen: Een topmodel en een
grondwatermodel.
Het topmodel is een waterbalans model dat speciaal is ontwikkeld voor het LifeDommel project en is beschreven in Pieterse et al. (1998). In dit rapport wordt een
korte beschrijving gegeven van de opbouw en de resultaten van het topmodel
(paragraaf 3.3) omdat ze nauw gekoppeld is aan het grondwatermodel. Het topmodel
berekent de netto grondwateraanvulling uit neerslag en de ruimtelijk
gedifferentieerde dynamische beekafvoer. Neerslag wordt ofwel direct naar de beek
afgevoerd, wordt afgevoerd naar het rioolstelsel of percoleert naar het grondwater.
Het topmodel rekent met tijdstappen van 10-dagen. Er wordt rekening gehouden met
lozingen van effluent en verplaatsing van water tussen beken of van beken naar
kanalen. Omdat er afvoergegevens voorhanden zijn kon het topmodel nauwkeurig
worden geijkt. De beekafvoer wordt adequaat gesimuleerd over de periode 19901996 met een Nashcoëfficient van 0.78, en een afwijking tussen de berekende en
gemeten gemiddelde afvoer van 0.04 m3 sec-1 dag-1.
Het grondwatermodel is uitgevoerd met het programma MODFLOW, en is gekoppeld
aan het topmodel. MODFLOW berekent de hoeveelheid kwel en infiltratie van- en
naar het diepe grondwater. Deze gegevens worden gebruikt als invoer voor het
topmodel. De modelparameters en (geo)hydrologische gegevens voor het topmodel
en MODFLOW zijn identiek. De geohydrologische schematisatie van het
grondwatermodel is gebaseerd op de geologische gegevens uit het REGIS van TNONITG. De hydrologische basis is de basis van het Mioceen, dat bestaat uit de
Boomse Klei en de klei van Veldhoven. De Boomse klei vormt zelfs de eerste
waterscheidende laag in het Belgische deel van het modelgebied. Voor de
modelschematisatie worden de geologische gidslagen opgedeeld in regelmatige
rechthoeken. De dikte van de modellagen is door een fining upward principe dunner
bij het oppervlak dan in de diepte. De resultaten van het gekoppelde model geven
een goede representatie van de hydrologie van het stroomgebied. De berekende
freatische waterstanden geven een afwijking te zien ten opzichte van de situatie in
1991 van gemiddeld 12 cm te hoog met een standaarddeviatie van 67 cm.
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Summary
The Dommel-life project aims to develop sustainable management plans for the
catchment area of the river Dommel. One of the problems within the catchment area
is the possible hydrological impact of socio-economic activities. To be able to assess
the impact of these socio-economic activities, a regional hydrological model is
developed. The model consists of two parts: a topmodel and a groundwatermodel.
The topmodel is a waterbalance model, developed for the Life-Dommel project
(Pieterse et al., 1998). This report gives a short summary of the construction and
results of the topmodel because it is closely connected to the groundwater model.
The topmodel calculates the net groundwater supply from precipitation and the
spatial distributed dynamic stream discharge. Precipitation is discharged directly to
the stream, to the sewer system in urban areas or percolates to the groundwater.
The topmodel calculates a and phreatic groundwater dynamics for each timestep of
10-days. Discharge of effluent and transfer of stream discharge to other streams or to
canals is accounted for. Because accurate discharge were available, an accurate
calibration of the topmodel could be performed. Stream discharge is calculated
adequately for the period 1990- 1996 with a Nashcoëfficient of 0.78 and a deviance
between observed and simulated average discharge of 0.04 m3 sec-1 day-1.
The groundwatermodel, implemented with the program MODFLOW, is linked with the
topmodel. MODFLOW calculates the amount of seepage to- and from deep
groundwater. This data is used as imput for the topmodel. The model parameters
and (geo) hydrological data are identical for both models. The geohydrological
schematisation of the groundwater model is based upon geological information from
the REGIS database of TNO-NITG. The hydrological basis is defined as the basis of
the Mioceen, consisting of the ‘Boomse klei’ and ‘Klei van Veldhoven’. The ‘Boomse
klei’ is the first impermeable layer in the Belgian part of the modelarea. The
schematisation method distributes the geological layers over regular rectangles. The
thickness of each modellayer is applied with fining upward to the surface. The results
of the waterbalance model represent very well the hydrology of the catchment. The
deviation of calculated pheatic groundwater levels, compared with measurements
from 1991, are in average 12 cm too high with a standard deviation of 67 cm.
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1. Inleiding
In de naoorlogse periode is in West Europa onder invloed van socio-economische
aktiviteiten het areaal natte oligotrofe en mesotrofe ecosystemen sterk verminderd of
in waarde gedaald (Vissers, de Wit & Bleuten, 1985; Pedroli, 1989; Wassen et al.,
1990; van Geer et al., 1993; Runhaar, van Gool & Groen, 1996; Klijn, 1997). In het
stroomgebied van de Dommel (in Noord Brabant en de Kempen in België) is dit type
ecosysteem alleen nog te vinden in een aantal beekdalen van de ecologische
hoofdstructuur van de provincie Noord Brabant en van de groene hoofdstructuur van
België. Op veel van deze locaties is dat mede te danken aan het op behoud gerichte
beheer van nationale of locale natuurinstanties en bijzondere hydrologische en
topografische omstandigheden zoals stuwpeilen en laagten in het maaiveld. Volgens
overheidsnotities gaat de kwaliteit van deze overgebleven natuurgebieden er steeds
verder op achteruit, wat met name zou worden veroorzaakt door (een combinatie
van) verdroging, verzuring en eutrofiëring (o.a. RIVM, 1996).
Naast het directe negatieve effect van verdroging op natte en vochtige
beekbegeleidende ecosystemen, namelijk een vochttekort, zijn er ook indirecte
effecten die bedreigend kunnen zijn voor deze ecosystemen. Zo kan verdroging
zorgen voor eutrofiëring van de standplaats door mineralisatie van organisch
(bodem)materiaal (o.a.: Grootjans et al., 1985; Grootjans et al., 1986; Grootjans,
1986). Verdroging kan tevens verzurend werken, wat vooral wordt toegeschreven
aan de toenemende invloed van regenwater en een afnemende invloed van
kwelwater (o.a. Runhaar et al., 1996).
Dit rapport wordt alleen het verdrogende effect van diverse activiteiten berekend. De
negatieve effecten van verdroging –direct en indirect- op de beekbegeleidende
ecosystemen worden beschreven in het LIFE-Dommel rapport dat de modellen
SMART en MOVE behandelt (Pieterse et al., 1998b). Het hydrologische model levert
de hiervoor noodzakelijke informatie aan.
Er zijn vele oorzaken van verdroging, die per gebied verschillend kunnen werken.
Volgens een studie van Van Geer et al. (1993) is in Noord Brabant sedert de jaren
’50 een verlaging van freatische waterstanden en vermindering van kweldruk in
diepere geologische lagen merkbaar. De oorzaak hiervoor wordt gezocht in de
richting van waterhuishoudkundige maatregelen en grondwater onttrekkingen (van
Geer et al., 1993; Klijn, 1997). Maar ook de afname van de netto
grondwateraanvulling door verstedelijking en de toename van het areaal gedraineerd
cultuurland (Verstegen, 1994; van Keulen & Vermulst, 1997) wordt beschouwd als
een belangrijke oorzaak van verdroging.
Om het verdrogende en kwelverminderende effect van regionale socio-economische
activiteiten te kunnen berekenen in het stroomgebied van de Dommel is een
grondwatermodel gemaakt waarin de belangrijkste socio-economische activiteiten
zijn opgenomen. De netto grondwateraanvulling is berekend met een apart topmodel,
vergelijkbaar met het topmodel gebruikt door Gehrels (1995) voor een studie van de
Veluwe. Dit topmodel is uitgebreid met een berekening van de dynamische
beekafvoer zodat ijking van het grondwatermodel kon worden uitgevoerd op zowel
de dynamische beekafvoer als op (jaargemiddelde) grondwaterstanden.
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2. Gebiedsbeschrijving

The Netherlands
St. Michelsgestel

Germany

Eindhoven
Lommel

Belgium

France

Figuur 1: De ligging van het modelgebied
Figure 1: Location of the model area.

Het gemodelleerde gebied omvat een deel van het Belgische en Nederlandse
gedeelte van het stroomgebied van de Dommel, dat deel uitmaakt van het bekken
van de Maas, bovenstrooms van St. Michelsgestel (zie Figuur 1). Een groot deel van
de hydrologische waterscheiding valt niet samen met de topografische
waterscheiding; een groot deel van het stroomgebied is onderdeel van de Centrale
Slenk (o.a. Stuurman et al.,1990; Nolte, 1996). De zuid-westelijke topografische
waterscheiding van het stroomgebied, gevormd door het Kempisch plateau van
België is echter vrijwel gelijk aan de hydrologische waterscheiding. Het totale
oppervlakte van het modelgebied is 1357 km2.
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2.1 Topografie
Het reliëf van het modelgebied is zwak hellend van zuid naar noord (zie Figuur 2).
Het hoogste punt van het modelgebied ligt op de Belgische Kempen op ongeveer 78
meter ten opzichte van het Nederlandse referentievlak NAP. Het Belgische
referentievlak –TAW– ligt 2 meter hoger dan NAP. Het laagste punt is bij St.
Michelsgestel op ongeveer 3 meter NAP. Het hellingsprofiel van de Belgische
Kempen tot Den Bosch is licht concaaf van karakter en is licht glooiend door
dekzandvlakten en –ruggen die zijn ingesneden door beken. De helling is maximaal
1%. Ten westen van Eindhoven ligt tussen de Beerze en de Dommel de Midden
Brabantse dekzandrug welke 3 tot 4 meter boven het glooiende landschap uitsteekt.
Lokaal liggen er stuifduincomplexen.

Figuur 2: De maaiveldhoogte van het modelgebied
Figure 2: The elevation of the model area
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2.2 Afwatering
Het stroomgebied van de Dommel maakt deel uit van het stroomgebied van de
Maas. De afwatering van het modelgebied vindt plaats door middel van beken,
sloten, greppels en drains. Op vele locaties zijn de oorspronkelijke beken rechtgetrokken. In de Dommel en haar zijbeken zijn plaatselijk stuwen en andere
kunstwerken aangebracht. Op sommige lokaties zijn hermeanderingsprojecten
gestart of uitgevoerd, zoals in de Keersop ter hoogte van Dommelen en in de
Achelse Kluis. De belangrijkste waterlopen in het stroomgebied zijn, naast de
Dommel zelf:
• De Tongelreep (in België heet deze stroom de Warmbeek) ontspringt nabij Peer
en stroomt in de Dommel in Eindhoven..
• De Kleine Dommel ontspringt ten dele in Nederlands Limburg bij Hogten, en
stroomt in de Dommel tussen Eindhoven en Nuenen. Een van de belangrijkste
zijtakken van de Kleine Dommel is de Grote Aa welke in België ontspringt nabij
Hamont-Achel en in de Kleine Dommel stroomt bij Leende
• De Beerze stroomt vlak voor Boxtel in de Dommel, en bestaat zelf uit een aantal
zijtakken waarvan de Kleine Beerze en de Grote Beerze de belangrijkste zijn. Een
deel van het water van de Beerze wordt voor Boxtel naar de Reusel omgeleid.
• De Hooidonkse beek ontspringt nabij Stiphout en stroomt bij Hooidonk in de
Dommel.
• De Run ontspringt nabij Weebosch en stroomt bij Veldhoven in de Dommel.
• De Keersop ontspringt middels de Elsenloop en de Klachtloop in België, en
stroomt nabij Waalre in de Dommel.
Het gebied wordt doorsneden door een aantal kanalen. Deze kanalen infiltreren
mogelijk naar het grondwater. Een voorbeeld hiervan is het Eindhovens kanaal
(Stuurman & van der Weg, 1993). Het waterpeil van de kanalen wordt zeer
zorgvuldig vastgehouden op hetzelfde peil. Het bodemmateriaal bestaat voor alle
kanalen uit zand.
• De Zuid-Willemsvaart komt uit België en loopt zuidoost-noordwest door het
gebied. De waterhoogte tussen Nederlands Limburg en Den Bosch loop af
middels 13 stuwvlakken van 27.06 meter NAP tot 4.70 meter NAP. Vrijwel overal
is het kanaal 24 meter breed en heeft een waterdiepte van 2.6 meter.
• Het kanaal Bocholt-Herentals: ligt in België en doorloopt het gebied oost-west. Het
waterpeil hiervan is te Lommel 42.56 meter TAW (40.56 meter NAP). De
gemiddelde breedte is 35 meter en de waterdiepte is 4 meter.
• Het Eindhovens kanaal: loopt van Eindhoven tot de Zuid-Willemsvaart in westoost richting. De gemiddelde waterhoogte is 18.5 meter NAP, de gemiddelde
breedte is 19 meter en de waterdiepte is 2.5 meter.
• Het Wilhemina kanaal: loopt van de Zuid-Willemsvaart tot Tilburg in een west-oost
richting. De waterhoogte is 15 meter NAP, de gemiddelde breedte is 24 meter en
de waterdiepte is 2.6 meter.
• Het Beatrix kanaal loopt van Eindhoven tot in het Wilhemina kanaal in zuid-noord
richting. De waterhoogte is 15 meter NAP, de gemiddelde breedte is 22 meter en
de gemiddelde diepte van het kanaal is 3.5 meter.
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Figuur 3: De belangrijkste waterlopen in het modelgebied.
Figure 3: The major rivers and canals in the model area.

Op de meeste cultuurgronden zijn sloten en greppels gegraven om effectief te
kunnen ontwateren in natte omstandigheden. Op droge bodemtypes worden ook
greppels aangetroffen welke alleen water (af)voeren onder zeer natte
omstandigheden. Figuur 4 geeft een overzicht van de slotendichtheid van het
modelgebied, weergegeven als de totale lengte van sloten per modelcel van 500 x
500 meter. Deze kaart is vervaardigd op basis van de 1:25000 topkaart van de
Topografische Dienst Nederland, en de 1:25000 topkaart van het Nationaal
Geografische Instituut van België.
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Figuur 4: Lengte van sloten per modelcel van 500 bij 500 meter in het modelgebied.
Naar: Topkaart 1:25000
Figure 4: Length of ditches for every modelcel of 500 by 500 m in the model area. After:
Topographical map 1:25000
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2.3 Geologie
De belangrijkste breuken, horsten en slenken die voorkomen in Noord Brabant
worden weergegeven in Figuur 5. De geologie van het modelgebied is sterk
beïnvloed door de tektoniek van de Centrale Slenk (ook wel Roerdal Slenk
genoemd). De Centrale Slenk maakt deel uit van een horsten en slenken-zone dat
een zijtak is van de Rijndalslenk in Duitsland en is in Nederland het belangrijkste
dalingsgebied. De oostelijke begrenzing van de Centrale Slenk in Nederland en
België wordt gevormd door de Peelrandbreuk. De westgrens is niet scherp te
trekken; er lopen een groot aantal breuken waarvan de Gilze-Rijen breuk (welke in
België overgaat in de Beringen breuk) de belangrijkste is.
Het gebied van de Centrale Slenk is in de geologische historie afwisselend een
dalingsgebied en een opheffingsgebied geweest, waarin sedimentatie af werd
gewisseld met erosie. Pas vanaf het vroeg- tot midden Oligoceen (zie bijlage 1)
overheerst het dalende karakter van het slenkgebied. Afwisselend maakte het
slenkgebied deel uit van de zee en het land (re- en transgressies) zodat mariene
sedimenten worden afgewisseld met eolische en fluviatiele afzettingen. In Belgisch
Limburg en Nederland zijn aan het einde van het Oligoceen (het Rupeliaan of
Rupelformatie) twee dikke kleipakketten afgezet. De onderste kleilaag dagzoomt te
Boom in België waaraan het zijn naam ontleent (Boomse klei). Deze kleilaag kan
plaatselijk vele tientallen meters dik zijn en heeft een verspreidingsgebied dat ligt
tussen het Kempisch Plateau, de Noordzee nabij Rotterdam, het noorden van
Nederland en het noord westelijk deel van Duitsland (Zagwijn, 1989; Geluk et al.,
1994). In de Centrale Slenk ligt boven de Boomse klei nog de klei van Veldhoven
welke ook nog deel uitmaakt van het Rupeliaan (RGD, 1984). Beide kleilagen
vormen een min of meer aansluitende kleilaag in de grenszone tussen Nederland en
België en worden als hydrologische basis beschouwd voor deze modelstudie (zie
Figuur 6). Tijdens het Mioceen, het Plioceen en het Kwartair begon de zee zich in
noord westelijke richting uit Zuid Nederland terug te trekken waardoor accumulatie
van fluviatiele sedimenten ging overheersen (Bisschops, Broertjes & Dobma, 1985).
Dit resulteerde in sedimentatie van dikke pakketten grofzandig sediment, afgewisseld
met leemafzettingen en dikke kleiafzettingen. De figuren 9 en 10 geven geologische
dwarsdoorsneden van de dikte en verspreiding van deze klei- en leemlagen die
karakteristiek zijn voor geologische afzettingen (gidslagen). De diepte van deze
doorsneden gaat tot op het Rupeliaan. De gidslagen zijn in het Belgische deel van
het modelgebied niet kleiig ontwikkeld, of zijn geheel afwezig. Voor een
karakterisering van de verschillende geologische afzettingen en de overeenkomst
tussen Nederlandse en Belgische formatienamen wordt verwezen naar bijlage 1.
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Figuur 5: Geologische structuur van de Centrale Slenk; de belangrijkste breuken,
horsten en slenken. Bron: Geluk et al, 1994.
Figure 5: Structural framework of the Roer Valley graben, showing the main fault blocks and
main faults. Source: Geluk et al., 1994.
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Figuur 6 Diepte van de basis van het Mioceen, bestaande uit de klei van Veldhoven
(RGD, 1984) en de Boomse klei (Demyttenaere & Laga, 1988) .
Figure 6: Depth of the base of the Miocene, composed of the Veldhoven clay (RGD, 1984)
and the Boomse clay (Demyttenaere & Laga, 1988) .
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Figuur 7 Ligging van de dwarsdoorsneden A – A’ en B – B’ in het modelgebied.
Figure 7: Location of the transects A – A and B – B’ in the model area
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Figuur 8: Doorsnede A – A’, Diepte en dikte van verschillende ondoorlatende
gidslagen in het tijdvak van Mioceen tot Holoceen. Bron: TNO-NITG
(REGIS).
Figure 8: Transect A – A’, Depth and thickness of characteristic claylayers of geological
formations between Miocene and Holocene. Source: TNO-NITG (REGIS)
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Figuur 9: Doorsnede B – B’, Diepte en dikte van verschillende ondoorlatende
gidslagen in het tijdvak van Mioceen tot Holoceen. Bron: TNO-NITG
(REGIS).
Figure 9: Transect B – B’, Depth and thickness of characteristic claylayers of geological
formations between Miocene and Holocene. Source: TNO-NITG (REGIS)
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2.4 Landgebruik
De landgebruikskaart (Figuur 10) is samengesteld uit het LGN bestand Nederland
(Thunnissen et al., 1992) en de biologische waarderingskaart van België (de Blust et
al., 1985). In tabel 1 wordt het oppervlakte van de belangrijkste landgebruikstypen in
het modelgebied weergegeven. Uit deze tabel blijkt dat in het modelgebied (zwaar)
bemeste cultuurgrond 50 % uitmaakt van het totale areaal. 18% van het totale areaal
bestaat uit stedelijke gebied en overig infrastructuur (wegen, fabrieksterreinen,
spoorlijnen en vliegvelden) en al het overige in cultuur gebrachte land (26%) bestaat
uit bos en parken. De overgebleven extensieve droge heidegebieden en natuurlijke
graslanden maken nu nog 5% van het totale areaal uit.
Landgebruik
In cultuur gebracht grasland
Maisland
Overig Landbouw
Loofbos / stadspark
Naaldbos
Heide / natuurlijk grasland
Water
Infrastructuur

Oppervlak %
29
16
5
9
17
5
1
18

Tabel 1: oppervlakte van landgebruikstypen in het modelgebied. (de Blust, 1985;
Thunnissen et al., 1992)
Table 1: Coverage of land use in the model area. (de Blust, 1985; Thunnissen et al., 1992)
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Figuur 10 Landgebruikskaart van het modelgebied.
Figure 10: Land use in the modelarea
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2.5 Bodemtextuur
Figuur 11 laat de textuurkenmerken van de bodem in Nederland en België zien. De
kaart is samengesteld uit de digitale bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000 (de
Vries & Denneboom, 1992; Steur & Heijink, 1991) en de bodemkaart van België
(Baeyens, 1976) gedigitaliseerd door het LISEC (Vandormael, 1996). De bovenste 2
meter van het modelgebied bestaat overwegend uit zandgronden en lemige
zandgronden. In de beekdalen ligt plaatselijk veen. In tabel 2 wordt de oppervlakte
van elke bodemeenheid weergegeven in het modelgebied. De vochtklassen (a t/m f)
uit de Belgische bodemkaart zijn vertaald naar grondwatertrappen. De oppervlakte
per grondwatertrap in het modelgebied is weergegeven in tabel 3.
Bodemtextuur
Zand gronden
Lemige zandgronden
Lemige (Löss) gronden
Venige gronden
Onbekend (stedelijk gebied)

Oppervlak %
48
36
4
2
10

Tabel 2: oppervlak van textuurklassen in het modelgebied. Naar: Baeyens (1976);
Steur & Heijink (1991); de Vries & Denneboom (1992).
Table 2: cover of soil-texture types in the modelarea. After: Baeyens (1976); Steur & Heijink
(1991); de Vries & Denneboom (1992).

Oppervlak %
Grondwatertrap
Onbekend (o.a. stad)
I
II
II*
III
III*
IV
V
V*
VI
VII
VII*

10
1
4
0
11
2
0
17
4
23
19
9

Grondwatertrappen
(cm - mv)
GHG
GLG
0
< 50
0
50 – 80
25 - 40
50 – 80
< 40
80 – 120
25 - 40
80 – 120
> 40
80 – 120
< 40
> 120
25 - 40
> 120
40 - 80
> 120
80 - 140
> 120
> 140
> 120

Tabel 3: Oppervlakte van grondwatertrappen in het modelgebied. GLG is de
gemiddeld hoogste grondwaterstand en GLG de gemiddeld laagste
grondwaterstand. Naar: Baeyens (1976); Steur & Heijink (1991); de Vries
& Denneboom (1992).
Table 3: Cover of soil hydrological properties in the model area. GLG is the mean lowest
groundwater level and GHG is the mean highest groundwater level. After:
Baeyens (1976); Steur & Heijink (1991); de Vries & Denneboom (1992).
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Figuur 11: Bodemtextuur in het modelgebied.
Figure 11: Soiltexture in the modelarea..
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2.6 Grondwater onttrekkingen
In het modelgebied bevinden zich 43 grondwater ontrekkingsputten ten behoeve van
industrie en drinkwatervoorziening. In Figuur 12 wordt de geografische ligging en het
relatieve pompdebiet van de industriële- en drinkwaterputten weergegeven waarvan
het pompdebiet groter is dan 0.5 m3/jaar. In bijlage 2 is een lijst opgenomen met de
huidige onttrekkingen. In totaal mag er in het modelgebied 72 miljoen m3 grondwater
worden onttrokken ten behoeve van industrie en drinkwatervoorziening.

Figuur 12: Diepte van de onttrekking en het relatieve pompdebiet van grondwater
onttrekkingen ten behoeve van de industie en drinkwatervoorziening in het
modelgebied.
Figure 12: Depth and relative discharge of pumping wells for industry and drinking water
supply in the model area.
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3. Modelopbouw
3.1 De waterbalans
Voor een correcte berekening van de impact van socio-economische activiteiten op
de hydrologie van het modelgebied is een waterbalans model gemaakt. De opzet van
dit waterbalans model is de koppeling van een topmodel (STREAMFLOW: Pieterse
et al., 1998) en een regionaal grondwatermodel (MODFLOW). Deze koppeling is
grafisch weergegeven in Figuur 13.
Neerslag

Evapotranspiratie

Effluent
Beek
afvoer

STREAMFLOW

Snelle
afvoer
Langzame
afvoer

Percolatie Cappilaire
opstijging
Infiltratie

Grondwater

Kwel
MODFLOW

Q

Q
Q
Q

Onttrekking

Figuur 13: grafische weergave van de waterbalans, uitgevoerd als een koppeling
tussen een grondwatermodel en het topmodel STREAMFLOW. Q =
waterstromingen binnen het grondwatermodel.
Figure 13: graphical representation of the waterbalance, by means of a connection between a
groundwater model and the topmodel STREAMFLOW. Q = waterflow within the
groundwater model.

STREAMFLOW berekent over de periode 1990-1996 per 10-dagen van de
hoeveelheid neerslag het gedeelte dat verdampt, dat direct wordt afgevoerd naar de
beek (snelle afvoer) of naar het riool en de hoeveelheid dat daadwerkelijk infiltreert
naar het grondwater (netto grondwateraanvulling). Ook wordt door STREAMFLOW
berekend hoeveel grondwater per periode wordt afgevoerd (langzame afvoer) of bij
een bodemvochttekort cappilair opstijgt. MODFLOW berekent de (stationaire)
gemiddelde waterstanden en de gemiddelde kwel- en infiltratieflux tussen het diepe
grondwater en het freatische grondwater over de periode 1990- 1996.
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Omdat de grootte van de tijdstap van beide modellen verschillend is, worden
STREAMFLOW en het grondwatermodel op elkaar afgestemd door middel van
iteratie: bij een wijziging van de invoer wordt de door STREAMFLOW berekende
netto grondwateraanvulling ingevoerd in MODFLOW waarna de vervolgens
berekende waterstanden en de kwel- en infiltratieflux weer worden ingevoerd in
STREAMFLOW. Het criterium het bereiken van een stabiele oplossing is dat de
verschillen tussen de laatste en voorlaatste iteratiestap van de door MODFLOW
berekende gemiddelde grondwaterstanden en de kwel- en infiltratieflux kleiner moet
zijn dan 1%. Dit criterium bleek al binnen 1 tot 4 iteraties te kunnen worden gehaald.
De waterbalans is geijkt op de waterstanden van 1991 en de dynamische beekafvoer
karakteristiek van de periode 1990 tot 1996. MODFLOW berekent tevens de
gemiddelde hoeveelheid langzame afvoer over de stationaire periode. Deze waarde
is gebruikt als extra check op een correcte koppeling tussen STREAMFLOW en
MODFLOW. Hiervoor wordt de door STREAMFLOW berekende jaarsom van de
langzame afvoer gebruikt.

3.2 Het elementennetwerk
Zowel MODFLOW als STREAMFLOW maken gebruik van een raster-schematisatie.
Omdat voor de eco-hydrologische modelstudie een zo groot mogelijke
nauwkeurigheid nodig is zijn de rastercellen 500 meter groot gemaakt. Dit is vrijwel
de ondergrens voor een modelstudie op deze schaal, ook omdat de sourcecode van
MODFLOW moest worden aangepast om het grote aantal modelcellen mogelijk te
maken (in totaal 90.000 modelcellen over 9 modellagen).

3.3 STREAMFLOW
De opzet, uitwerking en de resultaten van STREAMFLOW zijn in detail beschreven in
(Pieterse et al., 1998a). In STREAMFLOW wordt de watercyclus in het modelgebied
gesimuleerd over de periode 1990- 1996 met tijdstappen van 10 dagen. In het kort
worden hieronder de belangrijkste elementen beschreven.

3.3.1 Het landelijk gebied
In het landelijk gebied is er sprake van een snelle en langzame afvoercomponent. De
snelle component is neerslag dat snel via de onverzadigde zone wordt afgevoerd
naar een watergevulde beek of sloot. De langzame component is het grondwater dat
door sloten en beken wordt gedraineerd uit het gebied. In beekdalen wordt het
grondwater aangevuld door kwel uit het diepe grondwater (berekend met
MODFLOW). Op de hogere gronden infiltreert het grondwateroverschot naar het
diepe grondwater.
Per tijdstap van 10 dagen wordt een hoeveelheid interceptieverdamping berekend,
verschillend voor naaldbos en loofbos. Voor het overig landelijk gebied is geen
interceptie gedefinieerd. De resulterende effectieve neerslag bereikt de onverzadigde
zone. Een deel van de effectieve neerslag verdampt door transpiratie van vegetatie,
de rest percoleert naar het grondwater of vult de onverzadigde zone aan tot
maximale capaciteit. De transpiratie van vegetatie is verschillend per vegetatietype
en van de periode van het jaar. Indien de neerslag de bergingscapaciteit van de
onverzadigde zone niet volledig aanvuld onstaat er een bodemvochttekort en vindt er
geen percolatie plaats. Bij een bodemvochttekort kan transpiratie toch nog op
maximale sterkte doorgaan door cappilaire opstijging uit het grondwater. De
cappilaire nalevering is afhankelijk van de kritieke Z-waarde dat voor het gehele
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modelgebied is gesteld op 1 meter onder de wortelzone. Dat wil zeggen dat als de
grondwaterstand dieper dan 1 meter onder de wortelzone staat er geen cappilaire
nalevering meer mogelijk is. Als bij een dergelijke diepe grondwaterstand een
bodemvochttekort optreedt vindt (bij een bepaalde kritieke vochtsgehalte) reductie
van transpiratie plaats. Dit gaat door totdat de berging van de onverzadigde zone nul
is, en de transpiratie nul is.
Als er meer neerslag is dan de onverzadigde zone kan bergen percoleert een deel
van het neerslagoverschot naar het grondwater. Het andere deel van het
neerslagoverschot wordt afgevoerd naar beken, greppels en sloten als de snelle
afvoercomponent. Deze snelle component is afhankelijk gesteld van de drain- en
slotendichtheid op de locatie. Het gepercoleerde water veroorzaakt een verhoging
van de grondwaterstand ter plaatse.
De langzame afvoer component bestaat uit het door sloten, greppels en beken
gedraineerde grondwater. De hoeveelheid grondwater dat wordt afgevoerd is
afhankelijk van het peilverschil tussen de drainagebasis en het grondwaterpeil, en
een drainageweerstand. De berekening van de afvoer van grondwater is hiermee
identiek aan de methode die wordt gebruikt in MODFLOW. Zowel de snelle als
langzame afvoer vindt alleen plaats als het grondwaterpeil boven de drainagebasis
is.

3.3.2 het stedelijk gebied
In het stedelijk gebied is er eveneens sprake van een snelle- en een langzame
afvoercomponent. Als aanvulling op de snelle component infiltreert er in het stedelijk
gebied tevens een deel van de neerslag naar het rioolstelsel. Dit rioolwater beland
uiteindelijk in een rioolwaterzuiverings installatie, dat na afwerking ter plekke wordt
geloost (Nederland), of wordt rechtstreeks geloost op de beek (België). Bij de beide
rioolwaterfluxen moet nog een hoeveelheid effluent afkomstig van industrie en
huishoudens worden opgeteld.
Per tijdstap van 10 dagen wordt een hoeveelheid interceptieverdamping van het
stedelijk gebied berekend, afhankelijk van het percentage verharding, dat voor
Nederland en België verschillend is (0.6 resp 0.3). De waterbalans van tuinen wordt
berekend als beschreven voor het landelijk gebied. De effectieve neerslag op het
verharde gebied dat wordt afgevoerd naar het rioolstelsel is afhankelijk van de
rioleringsgraad van het verharde gebied. In STREAMFLOW is deze gesteld op 0.6.
Dat wil zeggen dat 40% van de effectieve neerslag infiltreert naar de onverzadigde
zone en 60% wordt afgevoerd naar het rioolstelsel. Omdat de onverzadigde zone in
het stedelijk gebied altijd op capaciteit wordt verondersteld, gaat een deel van de
effectieve neerslag in het niet-gerioleerde gebied als snelle afvoercomponent naar de
beek. Het restant percoleert naar het grondwater. De totale hoeveelheid water in het
stedelijke gebied dat percoleert of snel wordt afgevoerd naar de beek is de optelling
van de percolatie en snelle afvoer in het verharde gebied met die van de tuinen. Het
effluent en rioolwater dat naar RWZI’s wordt afgevoerd wordt meestal geloosd op
een andere locatie. De langzame (grondwater)afvoer component wordt op identieke
wijze berekend als in het landelijk gebied.

3.3.3 Grondwaterdynamiek
De kwel en infiltratie tussen het diepe grondwater en het freatische grondwater wordt
berekend door een stationair grondwatermodel (MODFLOW) te koppelen aan
STREAMFLOW. Dit stationaire model berekend de gemiddelde kwel- en infiltratieflux
over de periode 1990 – 1996. Met deze door MODFLOW berekende kwel - en
infiltratieflux en de door STREAMFLOW per 10 dagen berekende percolatieflux,
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cappilaire opstijging en de langzame afvoer component wordt de dynamische
verandering van het freatische grondwater berekend. Met behulp van de dynamische
grondwater verandering wordt tevens de (seizoensgeboden) verandering van de
langzame afvoercomponent uitgerekend.

3.3.4 Dynamische beekafvoer
De beekafvoer is de sommatie van de snelle- en langzame afvoercomponent en de
afvoer door riolen en RWZI’s (zowel effluent als regenwateroverschot). De sommatie
wordt berekend voor elke locatie in het stroomgebied. Deze sommatie resulteert per
tijdstap van 10 dagen in een ruimtelijk gedifferentieerde dynamische beekafvoer. Op
een aantal locaties wordt de beekafvoer gecorrigeerd voor verplaatsing van water
naar kanalen of naar een andere beek.

3.3.5 De waterbalans van STREAMFLOW
Tabel 4 en Tabel 5 geven de door STREAMFLOW berekende waterbalans weer van
het modelgebied van de periode 1990 - 1996. Figuur 14 en Figuur 15 laten het
verloop van de dynamische beekafvoer zien, uitgezet tegen metingen. In Figuur 15 is
de bijdrage van elk van de componenten snelle afvoer, langzame afvoer, afvoer
van regenwater door riolen en RWZI’s en effluent apart uitgezet. De hangende
grafiek aan de bovenkant van Figuur 15 is de (gemeten) hoeveelheid water die van
de Beerze op de Reusel wordt geloosd, en van de Dommel op het Beatrixkanaal.
Waterbalans van het freatische grondwater (STREAMFLOW)
Atmosfeer
Neerslag
Actuele evapotranspiratie
Naar de beek
Snelle afvoer component
langzame afvoer component
Afvoer naar het rioolsysteem
Berging
Kwel & Infiltratie naar diep grondwater (neg = infiltratie)
Verschil berging bodemvocht begin – eind periode
Verschil grondwaterberging begin – eind periode
Verschil

Miljoen m
-1
jaar

3

%

+ 990.93
- 639.81

100
65

- 70.73
- 185.23
- 46.63

7
19
4

- 49.39
+ 0
+ 0.86
0.00

5
0
0
0

Tabel 4: Waterbalans voor het freatische zone, berekend voor de periode 1990 –
1996. Bron: Pieterse et al., (1998).
Table 4: Waterbalance for the phreatic zone, calculated for the period 1990 – 1996. Source:
Pieterse et al., (1998).

Uit beide tabellen kan worden geconcludeerd dat de langzame afvoercomponent de
belangrijkste bijdrage levert aan de beekafvoer (71%). Afvoer van neerslag naar
riolen of RWZI’s maakt 14% uit van de totale beekafvoer. Effluent van huishoudens
en industrie leveren een bijdrage van 19% op de totale beekafvoer.
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3

Waterbalans van de Dommel
Totale afvoer van de beek
Snelle component
Langzame component
Neerslagoverschot naar het rioolstelsel (verminderd met een
verliesterm van 20%)
Effluent van huishoudens en industrie
Verplaatsing van Dommel water naar de Reusel en het Beatrix
kanaal
Afvoer van de Gender en de Rundgraaf naar het Beatrixkanaal
3
-1
Verschil (m jaar )

Miljoen m
-1
jaar
261.45
+ 70.73
+ 185.23
+ 37.31

100.0
27
71
14

+ 51.79
- 79.07

20
30

- 4.52
0.02

2
0

%

Tabel 5: Berekende jaargemiddelde waterbalans van de Dommel over de periode
1990 – 1996.
Table 5: Simulated annual stream waterbalance, averaged for the period 1990 – 1996.
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Figuur 14: Gesimuleerde en gemeten beekafvoer karakteristiek voor het
modelgebied, stroomopwaarts van St. Michelsgestel.
Figure 14: Simulated and measured hydrograph of the modelarea, upstream from St.
Michelsgestel.
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Figuur 15: Bijdrage van elk van de componenten aan de afvoer van de beek.
Berekend voor het stroomgebied bovenstrooms van locatie PO6 (bij St.
Michelsgestel).
Onderkant van de grafiek: Sewer = afvoer van neerslag naar het riool en
vervolgens naar de beek (deels via RWZI’s). Interflow = snelle afvoer
component. Baseflow = langzame afvoer component, Effluent = Afvoer van
effluent van huishoudens en industrie.
Bovenkant van de grafiek: Transfer = Hoeveelheid water dat wordt
verplaatst naar de Reusel of naar het Beatrix kanaal..
Figure 15: Contributing balance terms to stream discharge for the outflow point P06, near ST.
Michelsgestel.
Bottom part of the graph: Sewer = discharge of precipitation surplus via sewers
(to the stream and to wastewater plants). Interflow = rapid runoff. Baseflow = slow
runoff, Effluent = discharge by inhabitants and industry.
Top part of the graph: Transfer = water transferred to the Beatrix canal and to
the Reusel.
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3.4 MODFLOW
3.4.1 Structuur
Het grondwatermodel is opgezet met het programma MODFLOW (MODular threedimensional finite-difference ground-water FLOW model). Dit programma is
ontwikkeld door McDonald en Harbaugh (1984) bij de United States Geological
Survey en de United States Department of The Interior. MODFLOW is modulair
opgezet. Dat houdt in dat belangrijke onderdelen van MODFLOW als subroutine’s
(modulen) zijn opgenomen in een overkoepelende structuur. Deze modulen kunnen
daardoor gemakkelijk worden vervangen door meer uitgebreide of verbeterde
versies. In de laatste jaren zijn er vele modulen gemaakt die oorspronkelijke functies
in MODFLOW vervangen of als aanvulling zijn opgenomen. Een voorbeeld van een
aanvullende module is het hydrochemisch transportmodel MT3D dat is ontwikkeld
door S.S.Papadopulos & Associates Inc. (Zheng, 1990). De meest gebruikte
modules van MODFLOW zijn – behalve de verplichte basismodules modelopbouw
en initiële modelwaarden–: de rivierenmodule, de ontrekkingenmodule, de
neerslagmodule en de drainagemodule.
MODFLOW rekent volledig driedimensionaal. Hiervoor moet zowel rekening worden
gehouden met de dikte, de diepteligging en de horizontale en vertikale
doorlaatbaarheden van elke modellaag. Voor de horizontale doorlaatbaarheid wordt
het doorlaatvermogen (KD) toegepast, ofwel de dikte van een laag x de horizontale
doorlaatbaatheid. De KD-waarde variëert in een freatische modellaag (unconfined of
semi-confined layertype), of heeft een vaste waarde als een modellaag volledig
verzadigd is gedefinieerd (confined layertype). De vertikale doorlaatbaarheid is
opgenomen als het ‘lekvermogen’ (leakage) gedefininieerd als de reciproke van de
weerstand naar de boven- of de onderliggende modellagen. In elke laag kan een
bronterm worden opgenomen zoals een onttrekking, een waterinlaat, een rivier of
een drain.
Voor de unconfined modellagen is informatie nodig over:
- de referentiehoogte van de bovenkant en onderkant van de laag (in NAP)
- de verzadigde doorlaatfactor (Ksat) van de laag
- de hydraulische verzadigde weerstand (Csat) naar eventuele boven- en
onderliggende lagen
- de brontermen (onttrekkingen en inlaten)
voor de confined modellagen is informatie nodig over:
- de hydraulische verzadigde weerstand (Csat) naar eventuele boven- en
onderliggende lagen
- de KD waarde van de laag
- de brontermen (onttrekkingen en inlaten)
De driedimensionale stroming van grondwater met constante dichtheid door poreus
bodemmateriaal wordt in MODFLOW beschreven met de volgende partiële
differentiaalvergelijking:
Φ k −1 − Φ k
Φ k +1 − Φ k
δΦ k
+
= Sk
+ Qk
δt
(C k −1 + C k ) / 2 (C k +1 + C k ) / 2
= Doorlaatvermogen (KD) van de aquifer ‘k’
= Grondwaterpotentiaal in het midden van de aquifer ‘k’
= Vertikale weerstand van de aquifer ‘k’
= Bergingscoëfficient van de aquifer ‘k’
= Tijd
= Bronterm
= Twee-dimensionale gradiënt operator

∇.Tk ∇Φ k +

(1)

Tk
φ
Ck
Sk
t
Qk
∇

[L T ]
[L]
[T]
[-]
[T]
-1
[LT ]
[-]
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Figuur 16: Schematisatie van een geohydrologisch systeem in MODFLOW
Figure 16: Schematisation of a geohydrolological structure in MODFLOW

Deze vergelijking geeft, samen met de randvoorwaarden in tijd en plaats, een
mathematische weergave van een grondwatersysteem. Deze vergelijking kan, met
uitzondering van eenvoudige systemen, niet analytisch worden opgelost zodat
numerieke oplosmethoden moet worden toegepast. Het continue systeem zoals
beschreven in vergelijking 1 wordt vervangen door een eindig stelsel van punten in
plaats en tijd. De partiële afgeleiden worden vervangen door termen die berekend
worden uit de verschillen tussen de stijghoogten in deze punten. Dit proces leidt tot
een stelsel van lineaire numerieke vergelijkingen die simultaan moeten worden
opgelost. Om deze vergelijkingen op te lossen zijn voor MODFLOW een aantal
oplossingsroutines geschreven die als module worden aangeroepen. De hier
gebruikte methode is de PreConjugate Gradiënt Method: ‘PCG’ (Hill, 1990). De
bronterm in vergelijking 1 wordt door MODFLOW gebruikt voor de onttrekking of
aanvulling van het grondwaterlichaam uit de neerslag, ontrekkingen of drainage door
rivieren en drains.
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3.4.2 Geohydrologische schematisatie
Concept
NITG-TNO heeft recentelijk de bestaande en nieuwe boorprofielen opnieuw
geïnterpreteerd. Dit heeft geresulteerd in gedetailleerde kaarten met de verspreidingen dikte van gidslagen van verscheidende geologische formaties in Nederland. Deze
gidslagen zijn in het modelgebied alle kleiïg ontwikkeld. In België is geen
tussenliggende kleilaag van enige (waterscheidende) betekenis (Stoepker, Visser &
Lange, 1989; Vandormael, 1996). Alleen de formatie van de Maasterrassen die
dagzoomt of slechts bedekt is met een dunne laag stuifzand bestaat uit grofzandige
afzettingen, afgewisseld met verkitte grindbanken en leemlagen. De sedimentaire
structuur van de Maasterassen kan het beste worden vergeleken met die van de
Nuenengroep. De ruimtelijke verspreiding van de Maasterrassen is niet gekarteerd.
Omdat het gebied ten zuid-westen van de breuk van Neeroeteren minder is
geërodeerd dan noord-oostelijk van deze breuk (de vlakte van Bocholt, Vandormael,
1996) wordt er vanuit gegaan dat de toplaag zuid-westelijk van deze breuk bestaat
uit de formatie van de Maasterrassen. Bij het plaatsen van grondwaterbuizen tot een
diepte van 5 meter is in vrijwel alle gevallen een complexe afwisseling van leem,
grind en fijn zand aangetroffen die deze aanname ondersteunt. Ten noord-oosten
van de breuk zijn de Maasterrassen geheel weggeërodeerd. In dit gebied zijn geen
grondwaterbuizen geplaatst. Onder de toplaag wordt in het Belgische deel van het
stroomgebied de sedimentaire opbouw als één watervoerend pakket beschouwd tot
de Boomse klei. Een overzicht van de opbouw en verspreiding van de gidslagen
wordt gegeven in de geologische profielen van figuur 4 en 5.
Er wordt aangenomen dat de gidslagen waterscheidend zijn, en zich hiertussen goed
doorlatend sediment bevindt zodat een schematisatiemethode kan worden
gehanteerd met evenwijdige modellagen, waarover de gidslagen vertikaal worden
verdeeld. De opzet van deze methode is weergegeven als de eerste methode in
Figuur 17. Van elke modelcel wordt vervolgens de (op basis van de gidslagen)
samengestelde effectieve verzadigde doorlaatfactor en samengestelde vertikale
effectieve weerstand berekend. De basis van het model is de geologische basis van
het Mioceen (Klei van Boom en Klei van Veldhoven).
Er wordt een Fining upward principe toegepast (zie tabel 4) waarbij de modellagen
dun zijn aan het oppervlak en dikker worden met toenemende diepte. De
grensvlakken van de modellagen zijn enigzins gebaseerd op het voorkomen van
belangrijke geologische sedimentaire pakketten in de Centrale Slenk. De bovenste
modellaag is zo dik als de beschrijving van de bodemkaart. Voor de leemlenzen van
de Nuenen Groep zijn 4 lagen (lagen 2 tot 5) gereserveerd. De Formatie van Sterksel
–een belangrijke watervoerende laag– wordt in de Centrale Slenk door laag 6
beschreven. Laag 7 t/m laag 9 bevatten de rest van de geologische opbouw.
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Modellaag

Dikte (m)

laag 1
laag 2
laag 3
laag 4
laag 5
laag 6
laag 7
laag 8
laag 9
Basis

1
2
5
8
10
20
40
80
166
-

Cumul.
dikte (m)
1
3
8
16
26
46
86
166
1400
-

Geologische lagen in de Centrale Slenk
Bodem
Nuenen (zand)
Nuenen (leem)
Nuenen (leem)
Nuenen (zand) + Sterksel
Sterksel
Tegelen, Belfeld, Maassluis
Maassluis tot klei van Inden
Breda
Basis Mioceen

Tabel 6: De geohydrologische schematisatie van het modelgebied.
Table 6: The geohydrological schematisation of the model area.

Figuur 17 Twee geohydrologische schematisatiemethoden in MODFLOW. Bron:
McDonald & Harbaugh (1984).
Figure 17 Two methods for geohydrological schematisation in MODFLOW. Source:
McDonald & Harbaugh (1984).
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Doorlatendheid en weerstand van de lagen
De weerstand (uitgedrukt als de ‘leakage’) tussen de modellagen wordt bepaald met
behulp van de vertikale doorlaatfactor van de geologische gidslagen. Deze vertikale
doorlaatfactor wordt o.a. gehaald uit de modelstudie van IWACO (1987) (zie tabel 7).
Als uit deze studie geen weerstand kon worden afgeleid is de vertikale doorlaatfactor
van zware klei aangenomen (0.001 m dag-1, zie tabel 8).
De horizontale doorlaatfactor van de gidslagen is gelijk aan de vertikale
doorlaatfactor, behalve voor de Nuenen groep en de Maasterrassen. Deze beide
pakketten zijn een complex van goed doorlatende zandlagen en slecht doorlatende
leem- en kleilenzen. Hierdoor is de effectieve horizontale doorlaatfactor groot en de
effectieve verticale doorlaatfactor laag. De verzadigde doorlaatfactor voor de alle
(goed doorlatende) sedimentaire afzettingen tussen de gidslagen behalve de
Formatie van Breda wordt geschat op 20 m dag-1 (fijn- tot grofzandige faecies, tabel
8). De formatie van Breda wordt in België gebruikt om water uit op te pompen
(Vandormael, 1996), waarbij bekend is dat de horizontale doorlaatfactor gelijk is aan
fijn zand (ongeveer 1 m / dag). In Nederland bestaat de formatie van Breda uit dikke
kleilagen afgewisseld met fijn- tot grofzandig sediment (mondelinge mededeling F. D.
de Lang, Rijks Geologische Dienst district zuid). De in deze modelstudie gebruikte
vertikale- en horizontale doorlaatbaarheden van de geologische gidslagen (resp KV
en KH) zijn weergegeven in tabel 7.
Voor de berekening van de effectieve horizontale doorlaatfactor geldt:

∑k d
i

KH

=

i

i =1..n

(2)

D

Voor de berekening van de effectieve vertikale weerstand geldt:
C=

∑c

(3)

i

i =1..n

Voor C kan worden geschreven:
C=

D
KV

(4)

zodat de effectieve vertikale weerstand is:
C=

∑k

di

i =1..n

(5)

i

De leakage tussen twee lagen is vervolgens de reciproke van C
KH
KV
ki
D
di
C
ci
n

= de horizontale doorlaatfactor van het totale pakket
= de vertikale doorlaatfactor van het totale pakket
= de doorlaatfactor van sedimentlaag i
= de totale dikte van het totale pakket
= de dikte van sedimentlaag i
= de weerstand van het totale pakket
= de weerstand van sedimentlaag I
= het aantal sedimentlagen

42

-1

[m dag ]
-1
[m dag ]
-1
[m dag ]
[m]
[m]
[dag]
[dag]
[-]

Gidslaag
Westland Formatie
Betuwe Formatie
Leem / veen van Singraven
Veen van Griendsveen
Leem / zand van Nuenen
Klei van Veghel
Klei van Kedichem
Tegelenklei
Belfeldklei (F. van Tegelen)
Klei van Maassluis
Kalloklei (F. van Oosterhout)
Reuverklei (Kiezelooliet Formatie)
Oosterhoutklei
Bovenste Brunssum klei (Kie. F.)
Bovenste Brunssum klei (Kie. F.)
Klei van Inden

KV
0,001
0,001
0,001
0,001
0,04
0,001
0,001
0,001
0,003
0,001
0,002
0,002
0,001
0,002
0,001
0,001

KH
0.01
0.01
0.01
0.01
10
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

Uit IWACO studie
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
ja
ja
Nee
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Nee

Tabel 7: Horizontale- en vertikale doorlaatfactoren (resp. KH en KV) van de
geologische gidslagen in het modelgebied. Naar: IWACO (1987); Bierkens
(1994) en Faessen (1992).
Table 7: Horizontal- and vertical saturated conductivity (resp. KH en KV) of the geological
claylayers in the model area. After: IWACO (1987); Bierkens (1994) and Faessen
(1992).
Bodemtextuur
zware klei
lichte klei
fijn zand (aeolisch)
grof zand
Zandige leem
licht lemig zand
Veen
Gecompacteerd veen

KH
0.001
0.010
1.000
100.000
0.005
1.000
0.050
0.005

KV
0.001
0.010
0.800
50.000
0.005
0.500
0.010
0.001

Tabel 8: Horizontale en vertikale doorlaatfactoren resp (KH en KV) per bodemtextuur
type. Naar: Bierkens (1994) en Faessen (1992).
Table 8: Horizontal and vertical and conductivity (resp KH en KV) of soil texture types. After:
Bierkens (1994) en Faessen (1992).
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3.4.3 Beken en kanalen
Voor het berekenen van de interactie tussen grondwater en oppervlaktewater is de
RIV module gebruikt, waarin per cel een rivier of kanaal wordt weergegeven door
middel van de conductivity (m2.dag-1), een vast waterpeil (m NAP) en een
bodemhoogte (m NAP). Het bestaande rivierenbestand is ongeschikt om te
gebruiken in de RIV module omdat van de waterpeilen en bodemhoogte
onvoldoende informatie aanwezig is bij het waterschap, het gedigitaliseerde
bekenbestand onvolledig is en breedte-informatie vrijwel ontoegankelijk is voor een
groot gebied. De eigenschappen van de rivieren zijn daarom ingeschat.
De breedte van een beek wordt ingeschat via een emperisch vastgestelde dubbellogaritmische relatie met de grootte van het bovenstroomse (sedimentaire)
stroomgebied (o.a. Selby, 1985). Deze methode is beschreven in Pieterse et al.
(1998). Een voordeel van deze methode is dat elke cel van het model bijdraagt aan
afvoer naar de beek.
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het drainagenivo van de beken is ingeschat door middel van het verschil tussen de
insnijding op het Kempisch plateau en bij St. Michelsgestel, gecorrigeerd voor
stuwen in de beek. De insnijding op de Kempen bij de Meeuwerbaan-Middendijk is
4.5 m, nabij de grens ongeveer 2.5 m en bij St. Michelsgestel ongeveer 2 m. Het
drainagenivo is vervolgens bepaald door gebruik te maken van de insnijding en de
maaiveldhoogtekaart. De ingeschatte kaart is vergeleken met gemeten drainage
nico’s van drie deelstroomgebieden: de Kleine Dommel, de Keersop en de Run. Het
resultaat van deze vergelijking (R2 = 0.98, standaard deviatie = 0.36 m) is
weergegeven in Figuur 18.

Discrepancy between observed and
estimated river bed elevation (m)

Observed river bed elevation (m NAP)

Figuur 18: Correlatie tussen het gemeten en de ingeschatte drainagediepte.
Figure 18: Correlation between observed and estimated drainage level.

Om de ‘oneindige infiltratie’ probleem van MODFLOW voorkomen wordt de
waterhoogte van de beek hetzelfde als het drainagenivo gesteld. Dat is geen
probleem omdat de beken overwegend draineren. De drainageweerstand van beken
wordt door middel van calibratie ingeschat. De drainageweerstand wordt in
MODFLOW en STREAMFLOW toegepast volgens formule 7, afgeleid uit de
MODFLOW handleiding (McDonald & Harbaugh, 1984).
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Cr =
Cr
Ar
Cb

Ar
Cb
= de MODFLOW conductivity van beken per modelcel
= de totale oppervlakte van de beken in een modelcel
= de drainageweerstand

(7)
2

-1

[m dag ]
2
[m ]
[dag]

Van de kanalen was voldoende Informatie verkrijgbaar (zie paragraaf 2.2) voor
toepassing in MODFLOW. STREAMFLOW maakt geen gebruik van kanalen als
landschapselement. De kanaalbodems in het modelgebied bestaan alle uit zand. De
waterpeilen van het Eindhovens kanaal, de Zuid Willemsvaart en het kanaal BocholtHerentals zijn hoger dan het grondwaterpeil zodat deze kanalen infiltreren. De
waterpeilen van het Beatrixkanaal en het Wilheminakanaal liggen over grote stukken
gelijk aan of lager dan het grondwaterpeil, zodat deze kanalen draineren. De
weerstand van de bodem van de kanalen wordt gesteld op 3 dagen.

3.4.4 Sloten en buisdrainage
In het gehele stroomgebied van de Dommel worden natte terreinen ten behoeve van
landbouw en infrastructurele werken ontwatert. Dit gebeurd voor een deel middels
sloten (het tertiaire oppervlaktewater systeem) en ten dele middels drains en
greppels. Drainage kan worden gemodelleerd met MODFLOW met de Drain
module. Hiervoor moet een drainagedichtheid en drainagediepte worden opgegeven.
Om de drainagedichtheid te schatten voor deze modelstudie is het slotenpatroon
gekarteerd (zie figuur 16) op basis van de 1:25.000 topkaart van Nederland en
België. Drains en greppels waren niet zichtbaar op de topkaarten en zijn niet
meegenomen bij de vervaardiging van de drainagekaart. Op deze kaart valt het op
dat België veel minder wordt gedraineerd door sloten, hetgeen wordt bevestigd door
veldwaarnemingen. De beekdalen in België zijn waarschijnlijk als gevolg hiervan veel
natter. Een indicatie hiervoor is tevens de vele moerastekentjes op de Belgische
topkaarten.
De diepte van de sloten wordt door calibratie verkregen. Een inschatting van de
diepte ligt volgens het cultuurtechnische vademecum (Vereniging voor de
Landinrichting, 1992) tussen de 0.8 en 1.2 meter onder maaiveld. De
drainageweerstand van sloten is identiek verondersteld aan de beken.
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Figuur 19: Schatting van beregende in cultuur gebrachte graslanden in het
modelgebied
Figure 19: Estimation of sprinkled agricultural grassland in the model area.
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3.4.5 Beregening
Beregening is in het stationaire grondwatermodel alleen opgenomen als de
gemiddelde hoeveelheid water dat in een jaar uit het grondwatersysteem verdwijnt.
Het dynamische (temporele) effect van beregening, m.n. in het groeiseizoen van
belang, kan met deze methode niet worden uitgerekend. Dit laatste effect leent zich
derhalve dus ook niet voor scenariostudies. Doordat in de scenariostudies alleen
gekeken wordt naar het effect van socio-economische activiteiten op de gemiddelde
waterstand is de stationaire benadering van beregening waarschijnlijk geen
probleem.
Volgens Poll (1996) wordt in Noord Brabant 91% van de beregenbare cultuurgrond
beregend, waarvan 80% uit grasland bestaat. De beregenbare gronden zijn volgens
het Vademecum voor de cultuurtechniek grotendeels landbouwgronden op droge
zandgronden waarvan de pF in het groeiseizoen groter is dan 2.3 (Werkgroep
herziening cultuurtechnisch vademecum, 1992). In de Beerze / Reusel studie (van
der Bolt, van Walsum & Groenendijk, 1996) wordt gesteld dat 40% van het totale
areaal grasland wordt beregend. De totale bereginingsgift per jaar op graslanden is
door Poll (1996) bepaald op 113 mm. Het beregeningswater wordt vrijwel geheel
ontrokken uit het grondwater, waarbij het filter voor grondwater onttrekking voor
beregening in de meeste gevallen geplaatst is op een diepte van 20 tot 40 meter
onder maaiveld (mondelijke mededeling J. Leunk, prov. Noord Brabant). In deze
studie wordt er vanuitgegaan dat beregening alleen plaatsheeft voor graslanden op
droge zandgronden met een grondwatertrap van VI of droger. Om de beregende
gebieden te bepalen is op basis van de bodemkaart en de landgebruikskaart een
selectie gemaakt van graslanden waarvan de bodem uit zandgrond bestaat met een
grondwatertrap van VI, VII en VII*. In de resulterende kaart (Figuur 19) wordt 39%
van het totale areaal grasland beregend. Er wordt in deze studie geen onderscheid
gemaakt tussen beregeningsintensiteit in België en Nederland.
In MODFLOW wordt de onttrekking voor beregening in de 6e modellaag van het
grondwatermodel geplaatst (20 - 46 meter onder het maaiveld). De ontrekking t.b.v
beregening wordt gelocaliseerd onder elke modelcel waarin gesteld wordt dat
beregening plaatsvindt (zie Figuur 19). Het pompdebiet voor elke modelcel is het
beregende oppervlak x 113 mm. De cellen zijn 500 x 500 meter groot. Het
pompdebiet wordt hierbij 28250 m3/jaar per cel. In totaal wordt in het modelgebied
volgens bovenstaande schatting 15 miljoen m3 grondwater per jaar ontrokken t.b.v.
beregening.
Een deel van het ontrokken water infiltreert weer naar het grondwater. Omdat dat
effect kan hebben op het freatische grondwater wordt geschat hoeveel water
infiltreert. Deze hoeveelheid wordt toegevoegd aan de netto grondwater aanvulling.
Dit wordt in de Centrale Slenk studie van (IWACO, 1987) benaderd met formule 6.
Is =
Is
B

B
4

(6)
= Het deel van de beregeningsgift dat infiltreert.
= de beregende hoeveelheid water

-1

[m dag ]
-1
[m dag ]

Uitgaande van een onttrekking van 113 mm per jaar voor beregend graslandareaal
infiltreert 28 mm per jaar naar het grondwater. Deze hoeveelheid wordt toegevoegd
aan de netto grondwateraanvulling naar het grondwater van de beregende gebieden.
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3.5 De koppeling van MODFLOW met het GIS
De gegevens die gebruikt worden voor het opbouwen van het grondwatermodel zijn
opgeslagen in een GIS (Arc/Info). Omdat de gegevens gemakkelijk te wijzigen
moeten zijn ten behoeve van modelscenario’s volstaat het niet deze gegevens
eenmalig vanuit het GIS te vertalen naar MODFLOW. Om de GIS bestanden online
te vertalen naar MODFLOW en de resultaten terug te vertalen naar Arc/Info zijn de
programma’s ArcModflow (Pieterse, 1996) en Mod2CSF (van Horssen, 1996)
ontwikkeld. De koppeling tussen het Arc/Info en MODFLOW met behulp van
ArcModflow en Mod2CSF is schematisch weergegeven in Figuur 20.

Visualisatie

GIS

Instellingen

Gewijzigde
data

Mod2CSF

Gebruiker

ArcModflow

Resultaten

STREAMFLOW

MODFLOW

Figuur 20: De koppeling tussen Arc/Info en MODFLOW.
Figure 20: The linking concept between Arc/Info en MODFLOW.

4 De berekening
4.1 Initiële waarden
Het modelgebied is niet hydrologisch geïsoleerd, maar wordt beïnvloed door een
noord-westelijke waterstroming uit de Centrale Slenk (Nolte, 1996). Er wordt ook een
noord-oostelijke aanvoer van water vanaf het Kempisch Plateau verwacht. Dit laatste
is gebaseerd op de verspreidingskaart van het basis van het Mioceen (Figuur 6). Het
water dat infiltreert op het gebied ten noord-oosten van het dagzomen van de
Boomse klei stroomt vanwege de steile hellingshoek naar het noord-oosten. Het
modelgebied is niet tot de hydrologische grenzen uitgebreid omdat deze grenzen niet
vaststaan, en omdat het modelgebied onwerkbaar groot zou worden (als de
gegevens al beschikbaar zouden zijn). In plaats hiervan is aan de modelranden een
randvoorwaarde opgelegd. In dit model worden de gemiddelde stijghoogten aan de
randen vast gezet (Dirichlet randvoorwaarde). Deze stijghoogten en waterstanden
voor de niet-freatische lagen zijn afgeleid van stijghoogtemetingen. Voor de
freatische lagen zijn de randvoorwaarden ingeschat met de grondwaterklassenkaart
die is omgezet naar de laagste-, hoogste-, en de mediane gemiddelde waterstand
(van der Sluijs, 1990).

4.2 Netto grondwateraanvulling
STREAMFLOW berekend de hoeveelheid neerslag dat netto kan infiltreren naar het
diepe grondwater. Dit wordt gedefinieerd als de hoeveelheid neerslag dat percoleert
naar het freatische grondwater minus de cappilaire opstijging. De langzame
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afvoercomponent (drainage van grondwater) mag hier niet van worden afgetrokken
omdat MODFLOW deze zelf ook berekend. De snelle component en de hoeveelheid
water dat wordt afgevoerd naar drains is al wel meegenomen in de berekening.
Tabel 9 geeft een overzicht van de berekende netto grondwateraanvulling over de
periode 1990 – 1996. Het valt hierin op dat de netto grondwateraanvulling van
graslanden lager is dan voor andere landgebruikstypen. Dat hangt samen met het
concept van STREAMFLOW: gebieden met veel drainage verliezen relatief meer
water aan de snelle afvoer component dan gebieden met weinig drainage. En de
meeste graslanden worden sterk gedraineerd. Ook speelt mee dat de meeste
graslanden een hoge waterstand hebben (veel beekdalen zijn ingericht als
cultuurgrasland) waarvoor de cappilaire opstijging groter is dan in droge gebieden.
Het lijkt erop dat het model in 1990 ‘aanloopproblemen’ heeft. De getallen van 1990
zijn daarom cursief opgenomen in de tabel en zijn niet gebruikt voor de berekening
van de gemiddelde netto grondwateraanvulling per landgebruikstype.

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Average

Grass
12
79
218
188
200
85
79
142

Corn
96
152
285
275
259
145
160
213

Deciduous
145
187
288
269
309
233
171
243

Conifers
70
109
235
215
260
165
113
183

Heather
78
134
297
279
318
190
134
225

City
167
190
259
244
266
207
178
224

Average
95
142
264
245
269
171
139

Tabel 9: Gemiddelde jaarlijkse netto grondwateraanvulling, berekend voor 6
landgebruikstypen (Pieterse et al., 1998). Waarden zijn in mm / year.
Gemiddelden per landgebruiktype zijn gebaseerd op de periode 1991 1996
Table 9: Average yearly net groundwater recharge, calculated for 6 land cover types (Pieterse
et al., 1998). values are in mm / year. Average values per landuse type are based
upon the period 1991 – 1996.

4.3 gevoeligheidsanalyse
De gevoeligheidsanalyse is uitgevoerd op de calibratieparameters drainagediepte
(DDRAIN), drainagedichtheid, voorgesteld als een vermenigvuldigingsfactor van de
slotendichtheid (DRN) en drainageweerstand van sloten en beken (C)  , de
geohydrologische parameters VCONT (het lekvermogen tussen lagen) en KD
(horizontale doorlaatvermogen in een laag) , de initiële randvoorwaarden (INIT) en
de netto grondwateraanvulling (RCH). Deze parameters worden elk ± 25% of 25 cm
gevarieërd. Per run worden de verschillen tussen de berekende freatische
grondwaterstanden en het nul-model waarin elke parameter 100% van zijn
waarde heeft berekend. Naast een aantal budget termen worden het gemiddelde
en de standaarddeviatie van deze verschillen weergegeven in Tabel 10. De
gevoeligheidsanalyse is alleen uitgevoerd op het grondwatermodel, de koppeling met
STREAMFLOW is hierin niet meegenomen.
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- 0.25 m

INIT 3
INIT 4
INIT 5
INIT 6
INIT 7
INIT 8
INIT 9
DDRAIN
DRIV
KD 3
KD 4
KD 5
KD 6
KD 7
KD 8
KD 9
VCONT 3
VCONT 4
VCONT 5
VCONT 6
VCONT 7
VCONT 8
DRN
C
RCH

+ 0.25 m

X
m

δ
m

.001
.004
.005
.009
.015
.012
.027
.102
.156
- 25 %
.000
.000
.000
-.000
.000
-.000
-.000
.060
.050
.042
.063
.229
.123
-.010
-.032
.262

.005
.009
.008
.014
.021
.018
.035
.060
.211

96
98
98
98
96
98
96
185
69

99
99
99
98
98
98
98
82
125

100
100
100
100
100
97
103
102
101

101
101
101
101
101
99
105
100
99

.001
.002
.001
.000
.000
.000
.000
.097
.107
.111
.166
.390
.168
.010
.020
.298

100
100
100
100
100
100
100
96
98
98
98
102
77
92
121
69

100
100
100
100
100
100
100
105
102
101
98
96
89
102
88
83

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
101
103
162
100
100
101

101
101
101
101
101
101
101
101
100
101
102
105
167
101
101
99

QDRN
%

QRIV
%

QIN
%

QOUT
%

X
m

δ
m

-.001
-.004
-.004
-.009
-.014
-.012
-.026
-.067
-.061
+ 25 %
.004
.006
.005
.002
.009
-.027
-.043
.009
.006
.003
.005
.016
.006
.007
.007
-.166

.004
.008
.007
.013
.019
.018
.034
.053
.090
.011
.027
.027
.035
.041
.034
.064
.012
.011
.009
.012
.030
.008
.007
.007
.179

QDRN
%

QRI

QIN
%

115
100
102
102
102
102
104
52
115

%
101
101
101
102
102
101
102
112
104

101
100
101
101
101
103
97
99
100

101
101
101
101
101
103
97
101
102

100
100
102
104
104
106
92
100
100
100
100
98
98
106
106
142

100
101
101
101
101
102
96
101
100
100
100
99
99
98
98
114

100
101
101
102
102
107
110
100
100
100
100
100
101
100
100
99

101
101
101
102
103
107
112
101
101
101
101
101
103
101
101
103

Tabel 10: Resultaten van de gevoeligheidsanalyse van het grondwatermodel. INIT(x)
= initiële waterstanden aan de randen (x = laag), KD(x) =
doorlaatvermogen van de laag, VCONT(x) is het lekvermogen naar de
onderliggende laag, DRN = Drainage dichtheid, C = drainage weerstand,
DDRAIN = Drainage diepte van de sloten, DRIV, Drainage diepte van de
rivieren, RCH = netto grondwater aanvulling, QDRN = grondwater afvoer
door sloten, QRIV = grondwater afvoer door rivieren, QIN = grondwater
instroom vanaf de randen, QOUT = grondwater uitstroom naar de randen,
X = gemiddelde van de verschillen (oud – nieuw), δ = standaard deviatie
van de verschillen.
Table 10: Results of the sensitivity analysis of the groundwatermodel. INIT(x) = head of the
initial values (x = layer number), KD(x) = transmissivity of the layer, VCONT(x) is
leakage of a layer to the underlying layer, DRN = Drainage density, C = drainage
resistance, DDRAIN = Drainage depth of ditches, DRIV, Drainage depth of rivers,
RCH = groundwater recharge by precipitation, QDRN = groundwater discharge by
drains, QRIV = groundwater discharge by rivers, QIN = groundwater inflow from the
borders, QOUT = groundwater outflow to the borders, X = average of differences
(old – new), δ = standard deviation of differences.

Het model blijkt gevoelig te zijn voor een verandering van de parameters RCH, DRIV
en DDRAIN. Tevens blijkt dat het model gevoelig is voor een verandering van de
geohydrologische parameters in de diepe lagen (vanaf de 7e laag). Dat geldt met
name voor een afname van de vertikale weerstand en, in mindere mate, een afname
van het doorlaatvermogen (KD). Het valt op dat drainage door sloten en rivieren
elkaar aanvult. Zodra drainage door sloten en drains afneemt (bijvoorbeeld door de
parameter DRN te verkleinen) neemt de drainage door de riveren toe en vice versa.
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QOUT
%

V

4.4 Calibratie
MODFLOW en STREAMFLOW zijn op elkaar afgestemd door middel van iteratie: bij
een wijziging van de invoer wordt de door STREAMFLOW berekende netto
grondwateraanvulling ingevoerd in MODFLOW waarna de vervolgens berekende
waterstanden en de kwel- en infiltratieflux weer worden ingevoerd in STREAMFLOW.
Het criterium het bereiken van een stabiele iteratie is dat de verschillen tussen de
laatste en voorlaatste iteratiestap van de door MODFLOW berekende gemiddelde
grondwaterstanden en de kwel- en infiltratieflux kleiner moet zijn dan 1%. Dit
criterium bleek al binnen 1 tot 4 iteraties te kunnen worden gehaald.
De calibratie is gecombineerd uitgevoerd met de waterbalans van STREAMFLOW.
De overeenkomstige parameters waar op gecalibreerd kon worden zijn de
drainagediepte (DDRAIN), drainagedichtheid (DRN) en drainageweerstand van sloten
en beken (C). Op basis van de dynamische beekafvoer konden deze parameters
goed worden ingeschat. Als de drainageweerstand groter wordt verandert de vorm
van de beekafvoer: de hoeveelheid grondwaterafvoer neemt af, en de baseflow lijn
(zie ook Figuur 15) wordt vlakker. Andersom, als C kleiner wordt wordt de beekafvoer
te ‘piekerig’, en de watervoorraad (grondwater boven drainagenivo) neemt snel af
zodat de baseflow zelfs geheel kan stoppen. De schatting van C luistert zelfs zeer
nauw, C kan varieren tussen 1.6 en 2.1 dagen, binnen de waarschijnlijkheidsmarge
van de andere parameters. Als DRN verkeerd wordt ingeschat voeren enkele
deelgebieden te weinig water. De juiste waarde voor DRN kon worden ingeschat met
behulp van afvoermetingen voor zeer kleine deelgebieden zoals de Gender of de
Run. Als DDRAIN verkeerd wordt ingeschat is ofwel de basisafvoer te hoog (deze
waarde is sterk gecorreleerd met C) ofwel relatief droge deelgebieden voeren geen
water. De waarde van DDRAIN kon slechts varieren tussen 0.8 en 1.2 meter, de
standaarddiepte voor sloten en drains in landbouwgebieden (Werkgroep herziening
cultuurtechnisch vademecum, 1992).
Het grondwatermodel is gecalibreerd door gebruik te maken van in 1991 gemeten
gemiddelde grondwaterstanden uit het OLGA bestand van TNO-NITG (Nederland)
en het DAWACO bestand van Aminal (België). De grondwaterbuizenzijn
geselecteerd op basis van de criteria:
- De waterstanden moeten tot op heden worden gemeten
- Er moet volledige informatie per meetbuis beschikbaar zijn (maaiveldhoogte,
diepte van het filter en afmeting van het filter etc.)
- Er moet per grondwaterbuis minimaal 22x zijn gemeten over het gehele jaar en
de de winter en zomer moeten hierin evenredig zijn verdeeld.
Dit leverde 139 freatische Nederlandse grondwaterbuizen op,
505 diepe
Nederlandse grondwaterbuizen en 11 diepe Belgische grondwaterbuizen. In Figuur
22 wordt een overzicht gegeven van de grondwaterbuizen waarmee is gecalibreerd.
Het criterium voor een succesvolle calibratie is een zo klein mogelijk afwijking met de
gemeten waterstanden. Dat wil zeggen: de gemiddelde afwijking moet zo dicht
mogelijk bij 0 zijn en met een een zo klein mogelijke standaarddeviatie. De waarde
van de gecalibreerde parameters zijn weergegeven in Tabel 11. De afwijkingen
tussen de metingen en berekeningen worden weergegeven in Figuur 21 en Figuur
23.
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Parameter
C
MULT
DRN
DDRAIN

Waarde
1.80 dagen
0.40
500 %
1.1 m

Tabel 11: gecalibreerde parameters voor STREAMFLOW en MODFLOW. DRN =
Drainage dichtheid, C = drainage weerstand, DDRAIN = Drainage diepte van
de sloten, MULT = Separatiecoëfficient tussen snelle en langzame afvoer
Table 11: Calibrated parameters for STREAMFLOW and MODFLOW. DRN = Drainage

density, C = drainage resistance, DDRAIN = Drainage depth of ditches,
MULT = separation coefficient between rapid and slow runoff
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Figuur 21 Verschil tussen de berekende en gemeten freatische waterstanden.
Negatieve waarden zijn te laag berekend ten opzichte van de meetpunten.
De gemiddelde afwijking is + 0.12 m, de standaarddeviatie is 0.67 m, N =
139. (Simulatiejaar 1991)
Figure 21 Difference between simulated and measured phreatic ground-water heads.
Negative values = simulated heads are lower than measured. Mean deviation = +
0.12 m, standard deviation = 0.67 m, N = 139. (year of simulation 1991)
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Figuur 22: Locaties van de grondwaterbuizen.
Figure 22: Locations of the groundwater tubes
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Figuur 23: Ruimtelijk gedifferentieerde verschil tussen berekende- en gemeten
freatische grondwaterstanden. (Simulatiejaar 1991)
Figure 23: Spatial distributed deviance between simulated and measured phreatic
groundwater levels (year of simulation 1991)

De gecalibreerde grondwaterstanden en waterfluxen (kwel en infiltratie) zijn
uitgerekend op basis van een gemiddeld jaar over de periode 1991 – 1996. De
benodigde netto grondwateraanvulling is berekend door STREAMFLOW (Pieterse et
al, 1998).
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4.5 De grondwaterbalans
Tabel 12 geeft de balans van het grondwatermodel. Hieruit blijkt dat er een
aanzienlijke instroom en uitstroom is aan de modelranden. Dat is natuurlijk te
verwachten omdat het model niet hydrologisch is geisoleerd, en het model zeer diep
reikt (tot 1400 meter nabij Eindhoven). De balans discrepantie is 0%
Balansterm
Stroming aan de randen
Ontrekkingen
Drainage / Sloten
Netto grondwateraanvulling
Beken
Totaal

3

In (milj. m / jaar)
663.68
0.00
0.00
235.63
0.05
899.35

3

Out (milj. m / jaar)
643.27
81.92
45.08
0.00
129.08
899.35

Tabel 12: Waterbalans van de het stationaire MODFLOW model over de periode
1990- 1996.
Table 12: Waterbalance of the stationairy MODFLOW model over the period 1990 - 1996.

4.6 Waterstanden
Figuur 24 is een kaart met de berekende freatische grondwaterstanden ten opzichte
van maaiveld. In deze kaart laat de zone rond het pompstation Vessem een sterke
verlaging van de freatische grondwaterstanden zien. Deze verlaging is ook is terug te
vinden in de studie van van der Bolt et al., 1996. De (berekende) verlaging wordt
veroorzaakt door een forse waterwinning op een geringe diepte (375000 m3 / jaar op
een diepte van 21 tot 53 meter onder maaiveld) zonder dat er een afsluitende
leemlaag (F. van Nuenen) aanwezig is.

55

Figuur 24: Berekende freatische grondwaterstanden ten opzichte van het maaiveld.
Figure 24: Simulated phreatic ground-water heads relative to elavation level.
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5. Conclusies
Uit de modelstudie blijkt dat de freatische grondwaterstanden van het
grensoverschrijdende modelgebied redelijk adequaat kunnen worden berekend. Het
grondwatermodel is gekoppeld aan een topmodel dat de waterbalans van de toplaag
simuleert, wat resulteert in een netto grondwateraanvulling en dynamische
beekafvoer. Daardoor is de gemiddelde drainageweerstand van beken en sloten voor
het gehele modelgebied redelijk nauwkeurig in te schatten. Een drainageweerstand
tussen 1.6 en 2.1 dagen blijkt een realistische afvoerkarakteristiek op te leveren. De
optimale waarde ligt op 1.8 dagen.
Omdat de basis van het Mioceen de eerste waterscheidende laag in het Belgische
deel van het modelgebied is bleek het noodzakelijk om de basis van het Mioceen als
hydrologische basis te gebruiken in de modelstudie. Op basis van de
verspreidingskaart van het basis van het Mioceen kan tevens worden geconcludeerd
dat de hydrologische waterscheiding verder naar het zuid-westen ligt dan de
topografische waterscheiding, alhoewel dit waarschijnlijk niet tot grote modelfouten
zal leiden. De gehanteerde geohydrologische schematisatie met regelmatige
rechthoekige modelcellen en het fining upward principe is een bruikbaar alternatief
voor de traditionele geohydrologische schematisatie, waarbij verschillende lagen bij
elkaar worden genomen als watervoerend of waterscheidend pakket. De hier
gebruikte schematisatiemethode lijkt een bruikbare methode als van een
modelgebied nog een geohydrologische schematisatie moet worden gemaakt of als
een zeer gedetailleerde schematisatie nodig is (met veel modellagen) en zeer
gedetailleerde geologische gegevens aanwezig zijn.
Uit de waterbalans van STREAMFLOW en MODFLOW blijkt dat per jaar 65% van de
neerslag verdampt. 7% van de neerslag wordt door snelle afvoer door de beek
afgevoerd en 4% wordt afgevoerd via het rioolsysteem in stedelijk gebied. De
beekafvoer is voor 71% opgebouwd uit grondwater, voor 27% uit regenwater uit het
landelijk gebied, 20% is effluent van huishoudens en industrie en 14% is afvoer van
regenwater via het rioolstelsel. 32% van de beekafvoer wordt door het waterschap de
Dommel verplaatst naar andere beken of naar kanalen.
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BIJLAGE 1:
CORRELATIE VAN BELGISCHE EN NEDERLANDSE STRATIGRAFISCHE EENHEDEN.

Chronostratigrafie

Pleistoceen

Kwartair

Tijd
Milj. jr.
0

Boven
Midden
Onder

2

Plioceen

Boven

Belgische
Lithostratigrafie

Nuenengroep
F. van Kreftenheye
F. van Veghel
F.van Sterksel
F. van Kedichem
F. van tegelen

Maasterrassen

Kiezeloöliet F.

F. van Lillo
F. van Poederlee
F. van Mol
F. van Kattendijk
F. van Kasterlee
F. van Diest

5

Onder

10

Mioceen

Nederlandse
Lithostratigrafie

Boven

F. van Breda

Midden

F. van Heksenberg

Onder

F. van Breda

F. van Berchem
F. van Bolderberg
F. van Voort

F. van Veldhoven
F. van Rupel
F. van Tongeren

F. van Rupel (Boom)

20

24

Oligoceen

Tertiair

Boven
30

F. van de Kempen

Midden
Onder

F. van Tongeren

Eoceen

37

F. van Kallo

40

50

Paleoceen

54

Boven
60

Onder

F. van Heers
F. van Maasmechelen

F. van Maasmechelen

F. van Houthem

Kalk van Vroenhoven

F. van Maastricht
F. van Gulpen
F. van Vaals
F. van Aken

Maastrichtien

67

Krijt

Boven
70

Naar: Demyttenaere & Laga, 1988 en van Rooijen, 1986.
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De Formatie van Breda bestaat uit mariene afzettingen uit het Mioceen, waarvan de
top in oostelijk Noord Brabant bestaat uit dikke kleipakketten die in de diepte zich
zandiger ontwikkelen. Naar het zuid-westen wordt deze kleilaag dunner en wordt
steeds zandiger van karakter. In Vlaanderen is de formatie vrijwel geheel fijn- tot
grofzandig ontwikkeld. De belangrijkste Vlaamse grondwaterontrekkingen vinden
plaats in deze laag.
De Formatie van Oosterhout bestaat uit mariene afzettingen uit het plioceen , die
bestaan uit schelphoudende zanden, plaatselijk schelphoudende- en
glauconiethoudende kleien en zandige kleien. Lokaal komen ook dikke
schelpenbanken voor. De zandige afzettingen worden afgewisseld door kleiïge lagen
waaronder: de klei van Oosterhout, de Kalloklei en de klei van Inden.
De Kiezelooliet Formatie bestaat uit afzettingen van de Rijn en de Maas uit het
plioceen. De afzettingen vertonen en sterk variërende textuur, van naast- en boven
elkaar liggende klei-, zand en grindpakketten. De kiezeloolietformatie wordt
doorsneden door de Formatie van Oosterhout. De belangrijkste kleilagen van de
kiezeloolietformatie zijn: de Reuverklei, de bovenste Brunssumklei en de onderste
Brunssumklei.
Formatie van Maassluis bestaat uit mariene afzettingen, die bestaan uit fijne en
grove schelphoudende zanden met hiertussen zandige kleilagen en kleilenzen.
Formatie van Tegelen bestaat uit vroeg-Pleistocene fluviatiele afzettingen,
waarbinnen een aantal lagen zijn te onderscheiden; het grind van Tegelen, de klei
van Tegelen, het grind van Belfeld en de klei van Belfeld. Tussen deze lagen zijn
pakketten matig fijn tot zeer grof zand afgezet door de Rijn. Het doorlatende deel van
de Formatie van Tegelen wordt in het westen van Noord Brabant doorsneden door
de formatie van Maassluis.
Formatie van Kedichem is afgezet in het vroeg-pleistoceen en bestaat voor een deel
uit afzettingen van de Rijn en de Maas, en voor een deel uit lokale beek- en
stuifzand-afzettingen. Aan de bovenkant van de Formatie van Kedichem is een
minimaal 5 meter dikke kleilaag ontwikkeld, waaronder matig fijn- en matig grove
zanden zijn afgezet afgewisseld met dunnere kleilagen welke een geringe laterale
verbreiding hebben.
Formatie van Sterksel is een dik pakket sediment afgezet in het Midden-Pleistoceen
en wordt gekenmerkt door matig fijn tot zeer grof zand met lokaal enkele kleilagen,
welke echter niet continu van karakter zijn. De totale dikte kan lokaal oplopen tot 75
meter.
Formatie van Veghel bestaat uit rivierafzettingen uit het Midden Pleistoceen. Het
materiaal bestaat overwegend uit matig grof tot zeer grof zand met plaatselijk
grindlagen. De afzetting komt voor in het oosten van Noord Brabant.
De Nuenen groep bestaat uit Laat Pleistocene afzettingen die lokaal een dikte van 30
meter kunnen bereiken. De sedimenten zijn voornamelijk afgezet in de Centrale
Slenk. Op veel locaties in de Centrale Slenk dagzomen de sedimenten van de
Nuenengroep, of zijn bedekt door een dunne laag stuifzand en dekzand. De
sedimenten in de Nuenengroep bestaan grotendeels uit matig fijne tot matig grove
zanden, afgewisseld door leemlenzen. De verbreiding van deze leemlenzen is zeer
variabel zowel in de diepte als in het horizontale vlak.
De Maasterassen zijn een restant van een Maas-puinkegel uit het Elsterien
(Goossens, 1984). In het noorden gaat het het Kempisch Plateau over in de vlakte
van Bocholt, welke een afschuiving is van het hoofdterras. De maasterassen bestaan
uit grofzandig materiaal met grind, afgewisseld met zeer lokale klei- en leemlagen.
In de beekdalen zijn Holocene afzettingen terug te vinden, bestaande uit fluviatiele
veen- en zandafzettingen (Singraven Formatie en Griendsveen Formatie). Op de
hogere zandgronden bevinden zich plaatselijk stuifduinen welke eveneens van
Holocene oorsprong zijn
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BIJLAGE 2:
GRONDWATER ONTTREKKINGEN IN HET MODELGEBIED.
LOCATIE
Ahrend St.Oedenrode
Ant. v.d. Sande
Beatrix plant engeneering
Brabantia Valkenswaard
Budelse brouwerij Budel
C. v.d. Sande
Campina Melkunie Bergeijk
Campina melkunie eindhoven
Carolus Lidwina Zieken-/Verpl.hui
Cebeson BV
Center parks het vennenbos
Complex acht (Philips)
Complex vredeoord (philips)
De Kroons Bierbr.
Deli HTL tabak mij. eindhoven
Diaconessenhuis
Dommelsch
EBAS Groep BV
ENCEBE BV
Evoluon
Hoofdsteunpunt Oirschot
Leo Schellens BV eindhoven
Ontspanningsoord De Kienehoef
Philips Nat. Lab.
Rentex morgenlicht eindhoven
Shopping center management BV
Sportpark De Leemkuilen
Sportpark Leijsenven
Transportbeton Eindhoven BV
TU eindhoven
Ziekenhuis de grote beek
eindhoven
PS Aalsterweg
PS Aalsterweg
PS Budel
PS Groote heide
PS Lommel
PS Luyksgestel
PS Neerpelt
PS Oirschot
PS Someren
PS Son
PS Vessem
PS Welschap

TYPE VERGUN 1991 1992 1993 1994 BOVEN ONDER FORMATIE
indus
130 105
56
67
45
40
56 Form.v.Sterksel
indus
3
1
0
0
0
38
68 Form.v.Sterksel
indus
95
37
25
10
2
26
80 Form. v. Sterksel
indus
31
29
40
27
18
23
38 Form.v.Sterksel
indus
17
13
13
10
10
32
40 Form. v. Sterksel
indus
2
2
3
3
2
33
39 Form.v.Sterksel
indus
519 561 402 451 478
80
100 Kiezelooliet Form
indus
1470 1123 1190 928 1095
30
91 Form. v. Sterksel
indus
43
47
42
49
25
40
50 Form.v.Sterksel
indus
991 1072 1260 1018 727
42
95 Form.v.Sterksel
indus
137 148 138 127 131
65
79 Form.v.Tegelen
indus
181
66
18
53 345
32
90 Form. v. Sterksel
indus
4373 4090 3914 3698 3197
35
90 Form. v. Sterksel
indus
14
22
32
20
29
29
39 Form.v.Sterksel
indus
72
65
67
71
83
35
75 Form. v. Sterksel
indus
5
7
3
2
0
35
55 Form. v. Sterksel
indus
455 487 419 395 414
15
26 Form.v.Sterksel
indus
1
16
13
10
6
27
42 Form.v.Sterksel
indus
887 1113 1005 1044 618
30
60 Form.v.Sterksel
indus
68 188 176 231 208
50
87 Form. v. Sterksel
indus
1
1
0
0
0
21
55 Form.v.Sterksel
indus
45
49
41
34
38
2
22 Form. v. Sterksel
indus
22
15
11
4
22
20
30 Form.v.Sterksel
indus
156 200 188 135
82
24
80 Form. v. Sterksel
indus
85
91
72
69
69
2
48 Form. v. Sterksel
indus
0
0
0
11
96
25
83 Form. v. Sterksel
indus
56
92
47
13
25
15
50 Form.v.Sterksel
indus
40
48
15
13
27
32
40 Form.v.Sterksel
indus
13
12
12
11
11
45
65 Form. v. Sterksel
indus
2362 1427 1671 1820 1418
29
80 Form. v. Sterksel
indus
90
94
85
76
78
41
80 Form. v. Sterksel
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

5000
7000
4909
7486
4600
0
5200
2998
4074
9150
8888
0

6000
9000
5372
8816
4600
0
5200
2940
4036
8947
8338
0

4500
8500
5160
8689
4600
1186
5200
3097
3979
7777
8002
0

5500
7500
5529
8355
4600
1467
5200
2210
3938
8779
8088
1671

3500
6500
5505
8413
4600
1443
5200
3774
4450
7655
8299
3719

30
180
32
200
200
59
150
170
153
154
21
220

60
279
60
300
204
88
200
205
256
249
53
336

Form.v.Sterksel
Kiezelooliet Form
Kiezelooliet Form
Kiezelooliet Form
Diestiaan
Kiezelooliet Form
Kasterlee
Form.v.Maassluis
Kiezelooliet Form
Form.v.Tegelen
Form. v. Sterksel
Form. v Oosterhou

Bron: VMW & Provincie Noord Brabant. Kuub = Ontrekking in miljoen m3 / jaar,
Boven = bovenkant filter, Onder = onderkant filter
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