Toedeling naar afwateringseenheid, modelberekeningen LWKM
Beschrijving
Het Landelijk Water Kwaliteits Model (LWKM) is een uitbreiding van het Nationaal Water Model (NWM), wat
tot nu toe alleen landsdekkende modellen bevatte voor waterveiligheid en (zoet)waterverdeling. Het LWKM is
de vervanger van STONE, waarmee de berekeningen voor stikstof en fosfor eerder werden gemaakt. Met de
ingebruikname van het LWKM is er ook een nieuw model gekomen voor de toevoer van nutriënten (mest) uit
landbouw. Hiervoor werd eerder MAMBO gebruikt, maar dit is nu vervanger door Initiator. Het LWKM is
opgebouwd uit de deelmodellen MT3DMS en ANIMO. MT3DMS modelleert het stoftransport en de stroming
van het diepe(re) grondwater. ANIMO doet de berekeningen voor het ondiepe grondwater en het
oppervlaktewater, daarbij gebruik makend van de MT3DMS uitkomsten. Voor de schematisatie van het
oppervlaktewater in Nederland en het watertransport daarin is gebruik gemaakt van de KRW-verkenner. Naast
de nieuwe modelopzet is ook de basisinformatie (o.a. grondwaterstand, grondwatersamenstelling, landgebruik
en bodemeigenschappen) uitgebreid en geactualiseerd. Bij de berekeningen en resultaten wordt onderscheid
gemaakt tussen landbouw- en natuurbodems, waarbij gebruik gemaakt wordt van gegevens uit het Landelijk
Grondgebruiks Bestand (LGN).

Voorbeeld

Uitspoeling nutriënten landbouwgronden, afwateringseenheden: stikstof (2019).

Uitspoeling nutriënten landbouwgronden, afwateringseenheden fosfor (2019).
Voor beide kaartjes geldt: hoe roder de kleur, hoe meer uitspoeling. NB kaartjes niet onderling vergelijkbaar!
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