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HDSR en Gemeente Utrecht hebben aan adviesbureau TAUW gevraagd een second 

opinion uit te voeren op het niet-stationaire modelinstrumentarium zoals dat gebouwd 

wordt door Deltares, en het stationaire grondwatermodel dat door Witteveen en Bos 

(W+B) is gebruikt ten behoeve van de MER-actualisatie.  

Deze memo beschrijft  de inhoudelijke reactie van Rijkswaterstaat en Deltares op de 

door TAUW naar voren gebrachte aandachtspunten. De reactie is onderverdeeld in 

vier secties: (1) algemeen en contextueel, (2) Onjuistheden in aannames TAUW, (3) 

Nuanceringen en (4) Puntsgewijze reactie op aangedragen aandachtspunten. De 

memo sluit af met gezamenlijk gemaakte afspraken tussen Rijkswaterstaat en de 

regionale partijen, waaronder HDSR en gemeente Utrecht.  

 

 

1. Algemeen en contextueel 

 

1. Rijkswaterstaat vindt de review van het niet-stationaire Modelinstrumentarium 

waardevol om hiermee het instrumentarium verder te ontwikkelen.  

 

2. De review door TAUW heeft betrekking op 2 modellen, t.w. het stationaire 

model van Witteveen en Bos (het “W+B-model”) en het niet-stationaire model 

van Deltares (het “Deltares-model”). De modellen worden in de review van 

TAUW niet geplaatst in de context van de doelen van de modellen en de fase 

van ontwikkeling ervan. Het doel van het review van TAUW was het 

modelinstrumentarium kwalitatief te beoordelen op basis van de in juli 2020 

beschikbare rapportages. Hierbij is gekeken naar de plausibiliteit en 

consistentie van de modelopzet, -invoer en -uitkomsten.  Het is belangrijk zich 

te realiseren dat de modellen een verschillend doel dienen en in een andere 

fase van ontwikkeling zitten. De status van de modellen en het doel waarvoor 

ze gebruikt worden, wordt in de TAUW-rapportage niet inzichtelijk gemaakt. 

Dit leidt tot verwarring.   

 

3. Het stationaire model is specifiek gebruikt voor het opstellen van het 

Tracébesluit en er zijn berekeningen mee uitgevoerd ten behoeve van de 

Milieu Effect Rapportage (MER). Het betreft een vereenvoudigd model op 

basis van een ontwikkelversie van het Deltares-model. De commissie m.e.r. 

heeft in juli 2020 in haar advies op de MER actualisatie voor de bouwmethode 

‘bemalen met schermwand’ geconcludeerd dat het W+B-model voor de 
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planfase adequaat is om de milieueffecten en beheersmaatregelen te 

bepalen. Het stationaire model wordt in het vervolgtraject niet meer verder 

toegepast.  

 

 

Het niet-stationaire Deltares-model is het model dat gebruikt zal worden 

voor het bepalen van omgevingseffecten in relatie tot de toekomstige 

vergunningsaanvraag. Het Deltares-model is nog niet als zodanig ingezet. 

Het Deltares-model was ten tijde van de review van TAUW nog volop in 

ontwikkeling en is dat nog steeds. Een voorbeeld hiervan betreft het 

beschikbaar komen van aanvullende geologische informatie op basis 

waarvan geulstructuren in de Waalre Klei zijn geschematiseerd. Deze 

geulstructuren waren ten tijde van de modelbouw zoals gerapporteerd in 

Vermeulen et al (2020) nog niet bekend. Voor zover de review betrekking 

heeft op het Deltares-model, zijn de bevindingen dus van toepassing op een 

tussenproduct. Ten tijde van de review waren ook nog geen op 

omgevingseffecten gerichte gevoeligheids- en scenarioanalyses uitgevoerd 

met het Deltares-model. Dat behoorde nog niet tot de scope van het 

gereviewde werk, maar is wel onderdeel van tijdens de review al lopende 

vervolgwerkzaamheden.  

 

 

2. Onjuistheden in aannames TAUW 

 

1. In Sectie 3.3.1, eerste zin, p. 20/27 schrijft TAUW: “Wibo heeft voor het 

berekenen van de effecten van de schermwand de ‘worst case’ 

uitgangspunten van de schermwandweerstand (250 dagen) overgenomen 

zoals die gebruikt zijn bij de effectberekeningen van de bemaling.” 

Uit navraag bij W+B volgt dat deze aanname onjuist is: W+B heeft voor het 

berekenen van de effecten van de schermwand een andere worst case 

aangenomen dan de bemaling, namelijk een hoge schermweerstand. 

Daarom wordt voorgesteld om sectie 3.3.1 te herformuleren. Dit geldt tevens 

voor de opmerkingen hierover in Hoofdstuk 4 (Sectie 4.2.2, p. 27/27, kopje 

“Gehanteerde ‘worst case’ benadering”). 

 

2. In Sectie 3.1.1, p.16/27, schrijft TAUW: “Voor het afleiden van de laterale 

randvoorwaarde zijn alleen metingen van binnen het modeldomein 

meegenomen.” 

Dit is niet correct voor het afleiden van de laterale randvoorwaarden zijn 

metingen aan weerszijden van de modelrand meegenomen. Meetgegevens 

zijn verzameld voor een rechthoekig gebied rondom het actieve modeldomein 

(zie Figuur 1). 
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Figuur 1 Locaties peilbuizen gebruikt voor afleiding randvoorwaarden. 

 

 

3. Nuanceringen 

 

1. Sectie 4.2.2 heeft als titel: “Inconsistenties met een significant effect”. Omdat 

in de tekst van deze sectie niet wordt aangetoond dat dit significante effect 

daadwerkelijk optreedt als gevolg van genoemde inconsistenties, wordt 

voorgesteld deze sectie te hernoemen naar “Inconsistenties met mogelijk een 

significant effect”. Dat is consequent ten opzichte van de naamgeving van 

sectie 4.1.2 (“Inconsistenties met mogelijk significant invloed op de berekende 

effecten”). 

2. In Sectie 4.1.2, p. 24/27, 1e alinea, schrijft TAUW: “Als [de verlagingen reiken 

tot aan het gestuwde systeem], zullen er veel grotere omgevingseffecten 

optreden dan nu worden berekend”. Hier is enige nuance op zijn plaats. Het 

gaat hier om kleine effecten in het tweede watervoerend pakket, welke zich 

verder zouden kunnen uitstrekken als deze reiken tot aan het gestuwde 

systeem. Daarbij zou er ook rekenschap gegeven moeten worden aan het feit 

dat, westelijker dan dat, zowel de deklaag als de WAk1 uitwiggen. Dit heeft 

een veel kleinere spreidingslengte tot gevolg.  

3. In Sectie 3.2.1, p. 18/27 eerste zin, schrijft TAUW: “Het is onduidelijk waardoor 

deze verschillen zijn ontstaan”. Dit heeft betrekking op de geconstateerde 

verschillen in isohypsenpatronen tussen het Deltares-model, W+B-model en 

informatie van de Provincie Utrecht. 

Bedacht moet worden dat de berekeningen met het Deltares-model op een 

andere gridresolutie zijn uitgevoerd dan het W+B-model. De Deltares 

berekeningen zijn uitgevoerd op 100x100m resolutie. De berekeningen met 

het W+B-model zijn gedaan met een variabele resolutie, in het 

interessedomein variërend van grofweg 10x10 tot 25x25m. Een hogere 

modelresolutie leidt o.a. tot iets grotere verlagingen ter plaatse van 

onttrekkingen. 

De isohypsen van de Provincie Utrecht zijn berekend op basis van (schaarse) 

metingen, niet op basis van berekende grids. 



 

Rijkswaterstaat Grote 

Projecten en Onderhoud 

 
Datum 

8 januari 2021 

 Pagina 4 van 16 

Zo beschouwd zijn de geconstateerde verschillen wel verklaarbaar.  Dit heeft 

ook betrekking op de opmerkingen hierover in Hoofdstuk 4 (Sectie 4.2.2, kopje 

“Verschil tussen beide stationaire modellen”. 

 

4. In Sectie 2.1.1 (p 6/27), laatste zin, schrijft TAUW dat de uitgevoerde controle 

op de grootte van het modelextent weinig waarde heeft, omdat de onttrekking 

van 252 m3/uur kleiner is dan het verwachte benodigde bemalingsdebiet. 

Hierbij is het goed zich te realiseren dat het debiet van 252 m3/uur het 

verwachte debiet was vóór de ontdekking van de geulstructuren, bij aanname 

van een “slechte” wand met een weerstand van 250 dagen, en dat voor deze 

test gerekend is zonder schermwand (met dus meer wijdverbreide effecten 

tot gevolg). In het gereviewde rapport (Vermeulen, 2020) met genoemde test 

was nog geen sprake van geulstructuren. 

 

5. In Sectie 2.1.1 (p. 7/27) schrijft TAUW dat niet helemaal duidelijk is wat met 

de tweede randvoorwaardetest wordt beoogd. In de laatste alinea van het 

rapport (p 27/27) beveelt TAUW echter precies zo’n test aan, om “te 

controleren of de huidige randvoorwaarde voelbaar is nabij de omgeving van de 

planlocatie”. Dat is inderdaad precies het doel van deze test en dit hangt samen 

met het modelextent.   

 

 

4. Puntsgewijze reactie op aangedragen aandachtspunten 

 

4.1 Grootte modelgebied 

Aandachtspunt TAUW: TAUW betwijfelt of het modelgebied voldoende groot 

gekozen is, en twijfelt ook aan de waarde van de uitgevoerde tests om te bepalen of 

het modelgebied groot genoeg is [TAUW “modelextent”, pagina 24/27]. 

 

Reactie Rijkswaterstaat: De focus van de modelleringen is vooralsnog het eerste 

watervoerende pakket en de daarin optredende veranderingen geweest. Het 

gebruikte modelgebied is vastgesteld in een eerdere projectfase, toen er voor 

inventariserende sommen gewerkt werd met een stationair model (Goorden et al., 

2017). Het modelinstrument in die fase was gebaseerd op Hydromedah, het 

modelinstrumentarium voor het beheersgebied van HDSR, en betrof een uitsnede 

daaruit. De grootte van het modelgebied is afgeleid door de modelrand op een afstand 

van 5 maal de spreidingslengte voor WVP 1 van het interessegebied te leggen. Deze 

spreidingslengte is gebaseerd op de modelschematisering van Hydromedah, t.w. op 

de modellagen van Hydromedah t/m de WAk1. Die spreidingslengte heeft betrekking 

op het eerste watervoerend pakket. Er is destijds gecontroleerd of het modelgebied 

groot genoeg was gekozen door de bemaling (1.350 m3/uur), zonder schermwand, 

door te rekenen met (het grotere) Hydromedah. Er is toen geconstateerd dat de 

effecten in het eerste watervoerend pakket ruimschoots binnen het afgebakende 

modelgebied vielen. 

 

Inmiddels zijn, in het kader van de bandbreedtestudie naar benodigde 

bemalingsdebieten (Janssen et al., 2020), vele berekeningen gedaan met een range 

van weerstanden in de geulstructuren en daarbij behorende bemalingsdebieten, en in 

alle berekeningen is vastgesteld dat de effecten in het eerste watervoerend pakket 

niet aan de modelrand hangen. 

  

Figuur 2 toont de berekende verlagingen in WVP1 en WVP2 voor verschillende 

aannames van de geulweerstanden. Getoond worden de resultaten met de 

verwachtingswaarden van de weerstanden in de geulstructuren, en de resultaten met 

de ondergrens van deze weerstanden. Bij deze ondergrens wordt opgemerkt dat deze 

lager zijn dan realistisch wordt geacht, omdat met deze weerstanden teveel effect van 
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de calamiteitenonttrekking wordt berekend in WVP1. Figuur 2 toont tevens de 

verlagingen zoals berekend met het model uit Vermeulen et al (2020), dus nog zonder 

de geulstructuren. 

De resultaten met de geulstructuren laten zien dat de ontdekking van de 

geulstructuren heeft betekend dat er grotere effecten optreden in het tweede 

watervoerend pakket. Het debiet door de geulen is (veel) groter dan waar op basis 

van de Hydromedah-berekeningen rekening mee was gehouden. Door het afsluitende 

effect van de WAk1 zetten de verlagingen zich ver door. 

Figuur 2 laat tevens zien dat alleen bij gebruik van de ondergrens van de 

geulweerstanden, en alleen voor de effecten in WVP2, het modelgebied te krap 

bemeten lijkt. Dit is door ons nader onderzocht door het modelgebied uit te breiden. 
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Figuur 2: Berekende verlagingen, met een laagwaardige schermwand (weerstand = 250 d), exclusief 

retourbemaling, links wvp1 en rechts wvp2 voor respectievelijk: 

boven: schematisering zonder geulstructuren (conform Vermeulen et al.., 2020) 

midden: geulstructuren met verwachtingswaarden weerstand volgens Janssen et al. (2020) 

onder: geulstructuren met ondergrens weerstand volgens Janssen et al. (2020). 

Het grijs gearceerde gebied betreft het huidige modelgebied. 

 

 

Om dit in beeld de brengen is, ten behoeve van de beantwoording van de vragen van 

TAUW, het modelgebied vergroot. Dit is uitgevoerd door het model “aan te vullen” met 

data uit het LHM-zoetzout (Delsman et al., 2020). Er is voor gekozen om het 

modelgebied in de richting de Utrechtse Heuvelrug verder uit te breiden dan in de 

andere richtingen, omdat er vooral vragen leven omtrent de invloed van de Utrechtse 

Heuvelrug op het systeem. Figuur 3 toont het oorspronkelijke en het uitgebreide 

modelgebied. 

 

 
Figuur 3 Het oorspronkelijke modelgebied (roze contour) en het uitgebreide modelgebied (blauwe 

contour). 
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Met het uitgebreide model zijn stationair de effecten berekend van een bemaling, 

onder aanname van een laagwaardige wand en voor zowel de verwachtingswaarden 

als de ondergrenzen voor de weerstanden in de geulstructuren. 

 

Figuur 4 geeft de resultaten voor de verwachtingswaarden van de geulweerstanden, 

voor respectievelijk het 1e en 2e watervoerend pakket.  

Figuur 5 doet hetzelfde voor de ondergrenzen van de geulweerstanden.  

 

Zoals te zien blijven de effecten (0,05 m verlaging) in beide gevallen in WVP1 ruim 

binnen de oorspronkelijke modelgrenzen. Deze effecten zijn ook gelijk aan die zoals 

berekend met het oorspronkelijke model (verschillen << 5cm). Dit geldt ook voor 

WVP2 in het geval van de verwachtingswaarden van de weerstanden in de 

geulstructuren.  

 

Bij gebruik van de ondergrensaarden van de weerstanden in de geulweerstanden 

overschrijden de effecten in WVP 2 de oorspronkelijke modelgrenzen, vooral in de 

richtingen waar de WAk1 niet uitwigt (zuiden en westen).  

 

 

 
 

 
 

Figuur 4: Met het vergrote model berekende stationaire verlagingen onder aanname van een 

laagwaardige schermwand en verwachtingswaarden voor de weestanden in de 

geulen. 

 Boven: 1e watervoerende pakket. 

 Onder: 2e watervoerende pakket. 

 Roze contour geeft het oorspronkelijke modelgebied weer. 
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Figuur 5 Met het vergrote model berekende stationaire verlagingen onder aanname van een 

laagwaardige schermwand en ondergrenswaarden voor de weestanden in de 

geulen. 

 Boven: 1e watervoerende pakket. 

 Onder: 2e watervoerende pakket. 

 Roze contour geeft het oorspronkelijke modelgebied weer. 

  



 

Rijkswaterstaat Grote 

Projecten en Onderhoud 

 
Datum 

8 januari 2021 

 Pagina 9 van 16 

Figuur 6 geeft het verschil in berekend effect tussen oorspronkelijk en vergroot model 

voor het geval van de ondergrenzen van de geulweerstanden. Uitbreiding van het 

model resulteert in WVP1 nergens in het modelgebied in een significant ander effect, 

de berekende verschillen zijn kleiner dan 5 cm. In WVP2 blijven de verschillen kleiner 

dan 10 cm, waarbij de verschillen ter plaatse van de verdiepte ligging kleiner zijn dan 

5 cm. 

 

 
Figuur 6 Verschil tussen origineel model en uitgebreid model in berekend effect van de 

bemaling, voor WVP1 (links) en WVP2 (rechts). 

 

 

TAUW beveelt aan de grootte van het modelgebied tevens te controleren aan de hand 

van de bijdrage van de modelrand aan de onttrekking. Deze zou bv. niet hoger moeten 

zijn dan 2%. Uit controle is gebleken dat alleen in het WVP2 niet aan dit criterium 

voldaan wordt.  

 

Conclusie is dat voor effecten in 1e watervoerend pakket het huidige modelgebied 

groot genoeg is. Om de effecten in het 2e watervoerend pakket ook onder aanname 

van ondergrenzen van geulweerstanden volledig in beeld te kunnen brengen had het 

modelgebied groter gekozen moeten worden. Dit is het gevolg van het inbrengen van 

de aangetroffen geulstructuren in de WAk1, welke zorgen voor een significante 

doorwerking van de verlaging in WVP1 naar WVP2. De gemaakte fout in berekende 

verlagingseffecten bedraagt bij de aanname van lage weerstanden in de 

geulstructuren maximaal 10 cm. De gemaakte fout in het bemalingsdebiet is zeer 

beperkt. 

 

Voorstel voor verwerking aandachtspunt 

Ondanks bovenstaande conclusie is besloten het modelgebied te vergroten, om het 

vertrouwen in het model te borgen. Het modelextent wordt vergroot, zodanig dat de 

verandering van de toestroming over de modelranden in het tweede watervoerende 

pakket minimaal zal zijn (minder dan 2%), en de effecten in de verschillende 

scenario’s ook in het tweede watervoerend pakket niet “aan de rand hangen”. 

 

4.2 Schematisering oppervlaktewater 

Aandachtspunt TAUW: TAUW merkt op dat er geen waterlopen zijn 

geschematiseerd in het beheersgebied van AGV. Hierdoor ontbreekt o.a. een deel 

van de Vaartsche Rijn. is [TAUW “topsysteem”, pagina 23/27]. 

 

Reactie Rijkswaterstaat: Opmerking vooraf: waar TAUW Vaartsche Rijn noemt, wordt 

de Vecht bedoeld. De Vaartsche Rijn bevindt zich in het centrum van het modelgebied 

en zit in het model verwerkt. 
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Volgens de rapportage is in delen binnen het actieve modeldomein, maar buiten het 

beheersgebied van HDSR, informatie gebruikt uit het Landelijk 

Hydrologische Model (LHM v 3.4). Hierbij is iets misgegaan.  

Figuur 7 toont de waterlopen in het A27-model. De paarse lijn geeft de grens aan tussen 

HDSR en AGV. Een deel van de Vecht behoort tot AGV, terwijl deze “in het gebied 

van HDSR steekt”. Onderliggende modelcellen zijn waarschijnlijk ten onrechte aan 

HDSR toegekend, en deze cellen zijn daardoor niet opgevuld met informatie uit het 

LHM. In het LHM zit de Vecht als hoofdwaterloop verwerkt (zie Figuur ). 

 

Voorstel voor verwerking aandachtspunt: 

Deze omissies worden opgelost.  

 

 

 
 

Figuur 7  Waterlopen in het noordwestelijk deel van het modelgebied.  

 De lichtblauwe zone geeft het actieve modelgebied weer. 

 

 

Kromme 

Rijn 
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Figuur 8 Van linksboven met de klok mee: hoofdwaterlopen, tertiair, secundair en primair 

systeem in LHM. Lichtblauwe zone geeft het actieve modelgebied van het A27 

model weer. 

 

 

Aandachtspunt TAUW: Wat opvalt is dat grotere waterlichamen de laagste weerstand 

(2 d) hebben gekregen. Dit lijkt niet direct logisch; In grotere waterpartijen is de 

doorstroming vaak beperkt waardoor er gemakkelijker slip zal ophopen [TAUW 

Parameterisatie Amsterdam-Rijnkanaal”, pagina 25/27]. 

 

Reactie Rijkswaterstaat:. De gebruikte weerstandswaarden per type oppervlaktewater 

zijn afkomstig uit Goorden et al (2017) welke gebaseerd waren op Hydromedah 

(Borren et al., 2009), waartoe diverse literatuurbronnen zijn geraadpleegd. 

Zoals TAUW aangeeft zijn waterbodemweerstanden altijd met grote onzekerheid 

omgeven. De redenering van TAUW dat vanwege slibvorming een hogere weerstand 

in deze waterpartijen met stilstaand water verwacht kan worden wordt door Deltares 

gedeeld. 

 

Voorstel voor verwerking aandachtspunt 

Voorgesteld wordt om een nadere analyse van de implicaties van een hogere 

weerstand van deze waterpartijen onderdeel te maken van het projectonderdeel 

“Scenarioberekeningen” in het huidige Plan van Aanpak. 

  

Aandachtspunt TAUW: onzekerheid m.b.t. weerstand Amsterdam-Rijnkanaal. TAUW 

vraagt zich af of de gehanteerde weerstand van 1 dag realistisch en een voldoende 

conservatief uitgangspunt is. Verder is onduidelijk waar het gerapporteerde gegeven 

dat de gevoeligheid voor aanpassingen aan de kanaalbodemweerstanden beperkt is 

tot een smalle zone langs het kanaal op is gebaseerd [TAUW “Parameterisatie 

Amsterdam-Rijnkanaal”, pagina 25/27]. 
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Reactie Rijkswaterstaat: De lage weerstand van het Amsterdam-Rijnkanaal is 

ingegeven door het feit dat dit kanaal gebaggerd wordt. De waarde is echter, zoals 

met alle weerstanden van de waterlopen, zeer onzeker. Tijdens kalibratie is de 

weerstand (en ook de infiltratiefactor) niet gewijzigd. Dit wordt toegeschreven aan de 

kleine gevoeligheid van metingen in de omgeving voor de weerstand van het kanaal. 

Berekeningen met het model hebben laten zien dat alleen in een smalle zone langs 

het kanaal de stijghoogtes significant veranderen als de weerstand wordt gevarieerd. 

Deze resultaten zijn niet expliciet opgenomen in de rapportage, met name omdat 

onzekerheids- en gevoeligheidsanalyse niet tot de scope van het gerapporteerde werk 

behoorde maar voorzien werd voor een vervolgfase. 

 

Voorstel voor verwerking aandachtspunt 

Zoals TAUW aangeeft is het “verstandig om dit in een gevoeligheidsbenadering mee 

te nemen als bandbreedte”. Voorgesteld wordt om een nadere analyse van de 

implicaties van een hogere weerstand van het Amsterdam-Rijnkanaal onderdeel te 

maken van het projectonderdeel “Scenarioberekeningen” in het huidige Plan van 

Aanpak. 

 

4.3 Drainage/ oppervlakkige afvoer 

Aandachtspunt TAUW: Wat opvalt is dat in het noordelijke deel van Utrecht, drainage 

grotendeels ontbreekt. De vraag is of dit realistisch is, of dat dit komt door een gebrek 

aan gegevens [TAUW “Topsysteem”, pagina 23/27].  

 

Reactie Rijkswaterstaat. Vanuit Gemeente Utrecht is inmiddels gewezen op de 

beschikbaarheid van een drainagekaart van stedelijk Utrecht. 

 

Voorstel voor verwerking aandachtspunt 

Voorgesteld wordt de drainagekaart van stedelijk Utrecht op te nemen in het model. 

 

Aandachtspunt TAUW: het ogenschijnlijk ontbreken van de zogenoemde ‘overland 

flow’ (OLF) component als het derde component van de ontwateringsmiddelen [TAUW 

“Topsysteem”, pagina 23/27]. 

 

Reactie Rijkswaterstaat:. Het concept van water op maaiveld en oppervlakkige afvoer 

wordt afgehandeld door MetaSWAP en is daarmee wel opgenomen in het 

instrumentarium. Er wordt in MetaSWAP een “ponding depth” gehanteerd, waarboven 

overtollig water wordt afgevoerd. 

 

Voorstel voor verwerking aandachtspunt 

Het expliciet vermelden van het concept en de parameterisatie ervan in de 

rapportage. 

 

4.4 Onzekerheden aanpassingsfactoren o.b.v. PEST-analyse  

Aandachtspunt TAUW: Er is nergens toegelicht wat de bandbreedte in het 95 % 

betrouwbaarheidsinterval is van de tijdens kalibratie geschatte parameterwaarden. Dit 

is relevant omdat deze bandbreedte gebruikt kan worden in een 

onzekerheidsbenadering [TAUW “Parameterisatie ondergrond” pagina 23/27]. 

 

Reactie Rijkswaterstaat: Er worden in de rapportage geen bandbreedtes van de 

geschatte parameterwaarden gerapporteerd omdat onzekerheidsanalyse nog geen 

doelstelling was van het gerapporteerde werk.  
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Voorstel voor verwerking aandachtspunt 

Hier zal bij de uit te voeren scenarioberekeningen aandacht aan besteed worden. 

Overigens is het kwantificeren van de betrouwbaarheidsintervallen per parameter met 

de gebruikte pilot point methodiek niet triviaal en behoeft dit nog verdere uitwerking.  

 

4.5 Onzekerheden op basis van fluxen 

Aandachtspunt TAUW: een goede modelfit op basis van stijghoogte, betekend niet 

direct dat de fluxen realistisch worden berekend. Om meer duiding te krijgen in de 

performance van het referentiemodel kan worden gekeken naar de waterbalansen 

van bijvoorbeeld peilgebieden [TAUW “Onzekerheden op basis van fluxen” pagina 

12/27]. 

 

Reactie Rijkswaterstaat: Het is inderdaad de wens om een dergelijke vergelijking te 

doen, en we zijn daartoe in afwachting van gegevens van HDSR op basis waarvan 

we een dergelijke analyse zouden kunnen uitvoeren. 

 

Voorstel voor verwerking aandachtspunt 

Voorgesteld wordt om deze analyse uit te voeren, zodra hiervoor bruikbare gegevens 

aangeleverd kunnen worden door HDSR. 

 

4.6 Detaillering geulstructuren 

Aandachtspunt TAUW: het is onduidelijk waarom alleen lokaal voor deze mate van 

detaillering is gekozen en dit verder nergens is toegepast. Als op andere plaatsen in 

de Waalreklei ook geulstructuren voorkomen, is het mogelijk dat hier ondiep dus ook 

verlagingen kunnen optreden (gevoed vanuit het tweede watervoerende pakket) 

[TAUW “Parameterisatie ondergrond” pagina 23/27]. 

 

Reactie Rijkswaterstaat: Vooropgesteld dat er geen hydrologische aanwijzingen 

voorhanden zijn dat dergelijke korstsluitingen zich ook op andere locaties voordoen, 

is het praktisch gezien onmogelijk om eenzelfde inspanning die is geleverd t.b.v. de 

modellering en parameterisering van de geulstructuren nabij de verdiepte ligging uit 

te breiden naar de gehele omgeving. Ten eerste zou dit een uiterst intensieve 

boorcampagne vergen. Ten tweede kon in de bandbreedtestudie alleen iets gezegd 

worden over de weerstanden in de geulstructuren doordat er peilbuizen in de directe 

omgeving van deze geulstructuren zijn geplaatst en er toevallig een grote onttrekking 

plaatsvond in het tweede watervoerende pakket (calamiteitenwinning Nieuwegein). 

Alleen in die directe omgeving kon nog iets van een meetbaar effect van deze 

calamiteitenwinning in het eerste watervoerend pakket worden teruggevonden. 

 

Voorstel voor verwerking aandachtspunt 

Voorgesteld wordt om in de scenarioberekeningen aandacht te besteden aan de 

mogelijkheid dat in de nabijheid van de projectlocatie nog meer van dergelijke 

geulstructuren in de WAk1 aanwezig zijn.  

 

4.7 Randvoorwaarden 

Aandachtspunt TAUW: TAUW vermoedt dat het gebruik van “gesimuleerde 

meetreeksen” (i.e. gesimuleerde tijdreeksen op basis van gemeten reeksen met 

behulp van tijdreekmodellering) voor het afleiden van stijghoogtevlakken die 

vervolgens als modelrandvoorwaarden worden gebruikt, leidt tot een onderschatting 

van de dynamiek op de rand. Deze onderschatting zou nog versterkt kunnen worden 

door het gebruik van weegfactoren bij de interpolatie tussen meetreeksen [TAUW 

“Alleen metingen binnen modeldomein” pagina 16/27]. 

 

Reactie Rijkswaterstaat: In hoeverre dit een potentieel probleem is verschilt tussen 

het eerste en tweede watervoerend pakket. 
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Voor het eerste watervoerend pakket ligt de modelrand voldoende ver van het 

potentieel effectgebied af, zodanig dat dergelijke overwegingen geen rol spelen. Voor 

het eerste watervoerend pakket geldt dat zelfs als over de gehele modelrand, in een 

stationair model, de stijghoogte met een meter verhoogd of verlaagd wordt, dit geen 

effect heeft op de modellering in het potentieel effectgebied. Het eventueel over- of 

onderschatten van de stijghoogte tijdens de kortdurende pieksituaties is van een veel 

kleinere orde en dit heeft geen invloed op de berekeningen in het potentieel 

effectgebied. 

Voor het tweede watervoerend pakket ligt dit mogelijk anders, omdat fouten in de 

modelrand hier verder doorwerken.  

 

Voorstel voor verwerking aandachtspunt 

Doorwerking van de geconstateerde onnauwkeurigheden in de opgelegde 

modelrandstijghoogten zullen alleen in het tweede watervoerend potentieel significant 

zijn. Voor berekeningen waarin specifiek gekeken wordt naar effecten in WVP2 zal 

van het vergrote modelgebied gebruik gemaakt worden (zie ook paragraaf 1. “Grootte 

modelgebied”). Randvoorwaarden worden in dat geval ook aan het LHM ontleend. 

 

4.8 Inspeelperiode 

Aandachtspunt TAUW: Er is niet toegelicht of er ook een inspeelperiode is toegepast 

[TAUW “Modelextent” pagina 24/27]. 

 

Reactie Rijkswaterstaat. Er is een impliciete inspeelperiode gehanteerd door bij de 

tuning van de bergingscoëfficiënt niet te kijken naar de eerste twee jaar.  

Als onderdeel van de huidige aanpak wordt de simulatieperiode verlengd tot 2020. 

Daarbij zal wel een expliciete inspeelperiode gehanteerd worden, vermoedelijk van 

2005 t/m medio 2007.  

 

Voorstel voor verwerking aandachtspunt 

Dit aandachtspunt wordt opgepakt bij het verlengen van de simulatieperiode. Aan de 

hand van meetreeksen zal de gekozen inspeelperiode getoetst worden, In de 

rapportage wordt inzichtelijk gemaakt dat de gekozen inspeelperiode lang genoeg is. 

 

4.9 Startstijghoogte 

Aandachtspunt TAUW: Er is in de rapportage van Deltares niets toegelicht over de 

gebruikte startstijghoogte voor het in-stationaire model. Het is waarschijnlijk dat voor 

de startcondities dezelfde grids als voor de randvoorwaarden zijn gebruikt. Wel dient 

te worden toegelicht hoe bij de instationaire kalibratie is omgegaan met de 

startstijghoogte. Mogelijk is hierin een stationaire 1e tijdstap toegepast [TAUW 

“Randvoorwaarde en startstijghoogte” pagina 24/27]. 

 

Reactie Rijkswaterstaat  

De aanname van TAUW dat hiervoor dezelfde grid als voor de randvoorwaarden zijn 

gebruikt is correct. Er is geen stationaire 1e tijdsstap toegepast; zoals hierboven 

beschreven is een impliciete inspeelperiode toegepast. 

 

Voorstel voor verwerking aandachtspunt: 

Dit punt zal in de rapportage worden verduidelijkt. 
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4.10 Onttrekkingen 

Aandachtspunt TAUW: TAUW constateert dat onttrekkingen nabij de planlocatie in 

het W+B model een ander effect sorteren op het isohypsenpatroon dan in het Deltares 

model [TAUW “Verschil tussen beide stationaire modellen ” pagina 26/27]. 

 

Reactie Rijkswaterstaat en voorstel voor verwerking aandachtspunt 

De geconstateerde verschillen in effecten worden waarschijnlijk hoofdzakelijk 

veroorzaakt door verschillen in rekenresolutie, zie Sectie 3. Dit wordt na afronding van 

het Deltares-model nog nader bekeken. 

Het door W+B gebruikte stationaire model voor de MER-actualisatie niet langer 

toegepast zal worden. Vanaf heden is er dus sprake van één modelinstrument, t.w. 

het niet-stationaire Modelinstrumentarium van Deltares. 

 

Aandachtspunt TAUW: Het is relevant om vast te stellen dat in de directe omgeving 

van de planlocatie geen winningen zijn vergeten, die mogelijk lokaal wel een invloed 

hebben. Voor WKO-systemen geldt dat deze in theorie inderdaad hydraulisch 

‘neutraal’ zouden moeten zijn. De praktijk leert vaak echter anders. Ook hier is het 

goed om voor de WKO-systemen in de directe omgeving van de planlocatie, na te 

gaan of de systemen ook in balans zijn [TAUW “Verschil tussen beide stationaire 

modellen ” pagina 26/27]. 

  

Reactie Rijkswaterstaat en voorstel voor verwerking aandachtspunt 

Een nadere verificatie van lokale onttrekkingen en WKO’s is voorzien binnen de 

huidige werkzaamheden t.b.v. lokale modelverificatie. 

 

 

5. Afspraken afronding niet- stationaire model (Deltares-model) 

Regiopartijen (gemeenten, provincie en HDSR) zijn via diverse overleggen betrokken 

bij de inhoudelijke voortgang van het project in het algemeen en de verdiepte ligging 

in het bijzonder. In die  overleggen is in oktober en november 2020 de review van 

TAUW besproken. 

 

Er is afgesproken dat bij de afronding van de ontwikkeling van het Deltares-model het 

modelextent wordt vergroot (zie paragraaf 4.1), zodanig dat de verandering van de 

toestroming over de modelranden in het tweede watervoerende pakket minimaal zal 

zijn (minder dan 2%). Daarnaast zijn de aandachtspunten zoals hierboven 

beschreven, overgenomen en werd er reeds gewerkt aan een lokale verfijning van het 

model in de directe omgeving van de A27. De voortgang en tussenresultaten van deze 

modelontwikkeling worden periodiek besproken. Ook zullen de in het kader van de 

bandbreedte-en gevoeligheidsanalyse uit te voeren berekeningen worden afgestemd. 

  

Daarnaast wordt de kalibratie en validatie van het Deltares-model voorgelegd aan een 

commissie van deskundigen, voordat het model wordt gebruikt voor analyse 

doeleinden. In 2018 en 2019 is met deze commissie in verschillende bijeenkomsten 

de modelopzet besproken, alsmede de kalibratie- en validatiestrategie en -resultaten. 

In december 2020 is dit reviewproces weer opgestart. De reviewcommissie wordt 

nauw betrokken bij de lopende acties ter verbetering van het model, de kalibratie en 

de validatie.  

 

Het Deltares-model is het model dat gebruikt zal worden voor het bepalen van 

omgevingseffecten in relatie tot de toekomstige vergunningaanvraag. 
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