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1

INLEIDING

1.1

Doel
Het voorliggend deelrapport “Kenmerken regionaal oppervlaktewater’ beschrijft de totstandkoming van de
herziene schematisatie van het regionaal oppervlaktewater in het model MOZART, als onderdeel van het
Nationaal Hydrologisch Instrumentarium. Tevens beschrijft het enkele aanpassingen aan de softwarecode
van MOZART.
De nadruk in dit deelrapport ligt op de werkwijze en schematisatie van het vrij afwaterende deel van
Nederland. Over de gevolgde werkwijze en resultaten van het peilbeheerste deel is eerder gerapporteerd.
HKV (2006) beschrijft de werkwijze en de resultaten in het peilbeheerste deel van Nederland, HKV (2007)
beschrijft een beoordeling van de schematisatie.

1.2

Modelbeschrijving MOZART
MOZART heeft een geschiedenis als model voor beschrijving van de onverzadigde zone en de regionale
waterverdeling binnen het Droogteinstrumentarium van RWS-RIZA. Van het oorspronkelijke model (Bos et
al, 1997) is alleen het regionale waterverdelingsmodel behouden in het NHI. De rol van onverzadigde zone
model is overgenomen door MetaSWAP. MOZART is in het NHI gekoppeld aan MODFLOW–MetaSWAP,
die het grondwater en de onverzadigde zone simuleren, en met het DM, dat de waterverdeling in het
hoofdsysteem berekent (zie Figuur 1).
drainageflux,
beregeningsvraag,
zoutvracht

watervraag van
regionaal systeem

Distributie
model

MetaSwap

Mozart
Modflow
allocatie water
uit hoofdsysteem

Figuur 1

peil oppervlaktewater,
beschikbare hoeveelheid
beregeningswater

Het NHI, interactie MODFLOW-MetaSWAP / MOZART / DM

De waterverdelingsmodule van MOZART heeft tot doel de verdeling van water in het regionale
watersysteem van Nederland te modelleren. MOZART modelleert de afvoer en aanvoer van water en de
verdeling van het water over de verschillende gebruikers van het water. Het regionale oppervlaktewater is
in MOZART verdeeld in eenheden die 'local surface waters' genoemd worden. Meerdere local surface
waters vormen samen een 'district'. In totaal zijn er ongeveer 140 districten. Per local surface water
berekent MOZART elke tijdstap een waterbalans. De termen van de waterbalans zijn weergegeven in
Figuur 2. Naast de waterbalans houdt MOZART ook een chloridebalans bij en een balans van
systeemvreemd water.
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Figuur 2

MOZART, termen van de waterbalans van een 'local surface water'

MOZART kent twee typen local surface waters: peilbeheerst en vrij afwaterend. Deze worden in de
berekening verschillend behandeld.
Peilbeheerste local surface waters worden gekenmerkt door een streefpeil. Wanneer het streefpeil niet kan
worden gehandhaafd, kan de waterstand beneden peil zakken. Wateroverschotten kunnen volgens het
modelconcept altijd volledig worden geloosd. Daarnaast is wateraanvoer in peilbeheerste local surface
waters mogelijk. Met deze wateraanvoer wordt aan watervragen voldaan volgens een prioriteitsstelling.
Peilbeheerste local surface waters zijn vooral te vinden in het holocene deel van Nederland.
Vrij afwaterende local surface waters representeren het oppervlaktewater in hellend Nederland. Deze local
surface waters worden gekenmerkt door afvoerafhankelijke waterstandsvariatie. Met een toenemende
afvoer neemt ook de waterstand toe. Wateraanvoer is niet altijd mogelijk. Vrij afwaterende local surface
waters kennen geen streefpeil of peilopzet.
In MOZART wordt het lokaal gevoerde waterbeheer gerepresenteerd door gebruikers. Er worden vijf
gebruikers onderscheiden: peilbeheer, doorspoeling, beregening landbouw, industrie en drinkwater. De
volgorde waarop deze gebruikers van water worden voorzien, wordt beïnvloed door een op te geven
prioriteitsstelling. Heeft volgens de regionale verdringingsreeks bijvoorbeeld peilbeheer voor de stabiliteit
van waterkeringen prioriteit boven beregening van landbouwgewassen, dan krijgt de gebruiker peilbeheer
in MOZART eerst het beschikbare water. Als er vervolgens te weinig water beschikbaar is, krijgt de
gebruiker beregening niet al het gewenste water, alsof er een beregeningsverbod van kracht is. Een
eventuele korting op beschikbaar beregeningswater wordt teruggekoppeld aan MetaSWAP, dat hierop de
gegeven beregeningsgift aanpast.
De berekende bergingsverandering vertaalt zich in een veranderde oppervlaktewaterstand in het local
surface water. Of beter, in het peilgebied binnen het local surface water. Want in tegenstelling tot de voor
een local surface water in zijn geheel opgestelde waterbalans, wordt de resulterende
waterstandsverandering ruimtelijk fijner verdeeld. In het holocene deel van Nederland worden de
waterstandsveranderingen per peilvak opgegeven, in het pleistocene deel van Nederland zijn gebieden
onderscheiden waar de waterstand verwacht wordt significant te verschillen; denk hierbij vooral aan
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stuwen. De veranderde oppervlaktewaterstand wordt teruggekoppeld aan MODFLOW–MetaSWAP en
beïnvloedt vervolgens de grootte van de drainage- of infiltratieflux.
Door het opstellen van een waterbalans van het regionale oppervlaktewater berekent MOZART de totale
watervraag, of het wateroverschot van het regionale systeem. De koppeling met het DM beantwoordt de
vraag of het gevraagde water beschikbaar is in het hoofdsysteem. Als dit het geval is, én wateraanvoer is
fysiek mogelijk, kan aan alle watervragen worden voldaan. Zo niet, dan worden de verschillende
gebruikers volgens de geldende prioriteitsstelling gekort.

1.3

Aanleiding
MOZART bestaat als onderdeel van het PAWN-modelinstrumentarium sinds 1995. De schematisatie van
het oppervlaktewater in MOZART binnen PAWN is gebaseerd op het Waterstaatkundig Informatiesysteem
(WIS), dat de afwateringssituatie uit 1990 weergeeft (WL | Delft Hydraulics, 1995). De schematisatie van
afwateringseenheden is sindsdien niet wezenlijk veranderd. Door alle sinds 1990 aangebrachte
veranderingen in het watersysteem, weerspiegelde de schematisatie van het oppervlaktewater niet overal
meer de werkelijke afwateringssituatie. Door verschillen tussen de werkelijke en geschematiseerde
afwateringssituatie konden modelresultaten afwijken van de werkelijkheid. Daarnaast herkenden regionale
waterbeheerders hun watersysteem niet terug in de modelresultaten.
Ook sloot het detailniveau van de schematisatie niet langer aan bij het detailniveau van de
informatiebehoefte. Het detailniveau van de schematisatie is met name gericht op landsdekkende
analyses. Beleidsvragen kennen echter een steeds sterkere regionale focus en invulling. Verfijning van de
schematisatie moet leiden tot een betere aansluiting op het detailniveau van de informatiebehoefte.

1.4

Resultaten
Resultaat van het projectonderdeel ‘Kenmerken regionaal oppervlaktewater’ is een nieuwe schematisatie
van het regionale oppervlaktewater in het model MOZART. De schematisatie bestaat uit een nieuwe
geografische indeling van het regionale oppervlaktewater in Nederland in local surfacewaters (LSW’s). In
totaal worden 8750 LSW’s onderscheiden, met een gemiddelde oppervlakte van 300 hectare (Figuur 3).
De LSW’s zijn onderverdeeld in 60.000 peilgebieden. De oude schematisatie kende 1800 local
surfacewaters. De schematisatie van het regionale oppervlaktewater is daarmee een factor 4 verfijnd. De
indeling in districten is niet gewijzigd.
Ook de kenmerken van de local surfacewaters zijn vernieuwd. In het holocene deel van Nederland
bestaan de kenmerken uit het streefpeil in zomer en winter, de relatie tussen de waterstand en de
oppervlakte open water en het afstromingspatroon tussen de LSW’s. Daarnaast is de prioriteitsstelling van
de verschillende gebruikers herzien. In het pleistocene deel van Nederland bestaan de kenmerken uit een
relatie tussen de waterstand en de afvoer van het LSW, het afstromingspatroon tussen de LSW’s, en de
prioriteitsstelling tussen gebruikers. Daarnaast kennen de LSW’s algemene kenmerken als de relatie met
een district en met een meteorologisch station.
Bij de totstandkoming van de schematisatie van het regionale oppervlaktewater is niet alleen een nieuwe
schematisatie van het model MOZART gereed gekomen, maar is ook een enorme hoeveelheid gegevens
over het regionale oppervlaktewater landsdekkend beschikbaar gekomen. In het pleistocene deel van
Nederland zijn naast de uiteindelijke schematisatie ook de tussenresultaten erg bruikbaar. Door de
gevolgde methode is in heel pleistoceen Nederland een consistent en hiërarchisch afstromingspatroon
gereed gekomen. Kenmerken van waterlopen en kunstwerken zijn gebiedsdekkend ingeschat. In holoceen
Nederland is peilinformatie op peilvakniveau gebiedsdekkend beschikbaar gekomen.
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Figuur 3

Indeling local surfacewaters (links) en districten (rechts)

Daarnaast is deze schematisatie van MOZART doorvertaald naar de schematisaties van MODFLOW en
MetaSWAP. Dit is nodig wanneer MODFLOW en MetaSWAP onafhankelijk van MOZART rekenen. Het
gaat hierbij om de ligging van de regionale waterlopen, de waterstanden in de waterlopen en de
bodemhoogten van de waterlopen.

1.5

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt de globale werkwijze beschreven, waarop de schematisatie tot stand is gekomen. In
hoofdstukken 3 tot en met 6 worden de verschillende stappen in de totstandkoming van de schematisatie
van de vrij afwaterende local surfacewaters in hellend Nederland beschreven. Plausibiliteit en
toepassingsbereik worden beschreven in hoofdstuk 7. Hoofdstuk 8 tot slot beschrijft de discussie en
aanbevelingen voor fase 2.
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2

GLOBALE WERKWIJZE

In dit hoofdstuk wordt de gevolgde werkwijze globaal toegelicht. In de werkwijze wordt onderscheid
gemaakt tussen peilbeheerst en vrij afwaterend local surfacewaters (lsw’s). Het onderscheid tussen beide
typen wordt eerst toegelicht. De geografische indeling van deze twee typen en de verschillen in
invoerparameters worden besproken. Tot slot wordt ingegaan op de schematisatie en gevolgde werkwijze.

2.1

Onderscheid peilbeheerst / vrij afwaterend
MOZART onderscheidt twee hoofdtypen afwateringseenheden, ofwel local surfacewaters: peilbeheerst en
vrij afwaterend . De twee typen local surfacewaters
worden in de berekening verschillend behandeld,
worden gevoed met andere invoerparameters,
hebben een verschillende werkwijze om te komen tot de schematisatie.
Peilbeheerste local surfacewaters
Peilbeheerste local surfacewaters worden gekenmerkt door een (variërend) streefpeil. Wanneer het
streefpeil niet gehandhaafd kan worden, kan dit peil uitzakken. Wateroverschotten kunnen volgens het
modelconcept volledig worden geloosd. Daarnaast is wateraanvoer in peilbeheerste local surfacewaters
mogelijk. Met deze wateraanvoer wordt aan watervragen voldaan volgens een prioriteitsstelling.
Peilbeheerste local surfacewaters zijn met name te vinden in ‘laag Nederland’.
Vrij afwaterende local surfacewaters
Vrij afwaterende local surfacewaters representeren het oppervlaktewater in hellend Nederland. Vrij
afwaterende local surfacewaters worden gekenmerkt door afvoerafhankelijke peilvariatie. Met een
toenemende afvoer neemt ook het waterpeil toe. In een deel van de vrij afwaterende local surfacewaters is
wateraanvoer mogelijk (recent geïntroduceerd, zie bijlage 2). Vrij afwaterende local surfacewaters kennen
geen streefpeil of peilopzet.

2.2

Geografische indeling
Figuur 4 toont de geografische indeling van de peilbeheerste en vrij afwaterende local surfacewaters. De
vrij afwaterende local surfacewaters zijn daarbij verder onderverdeeld in peilgebieden (niet afgebeeld op
de kaart).
De geografische indeling in de twee hoofdtypen (zie Figuur 4) is gebaseerd op gegevens van
waterschappen, gecombineerd met expertkennis van het watersysteem binnen de instituten RWS
Waterdienst, Alterra en Deltares.
Opgemerkt wordt dat hellende gebieden, die ’s zomer water betrekken vanuit wateraanvoerkanalen,
voorheen in Mozart werden geschematiseerd als peilbeheerste local surfacewaters en nu als vrij
afwaterende local surfacewaters met wateraanvoer. Het betreft grote gebieden, met name Oost-Brabant
en het gebied ten westen van de Hondsrug. Dit komt doordat in het modelconcept van MOZART een
aanpassing is doorgevoerd, waarbij vrij afwaterende local surfacewaters nu ook de mogelijkheid hebben
van wateraanvoer.
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Figuur 4

2.3

Indeling Nederland in ‘peilbeheerst’ en ‘vrij afwaterend’ gebied

Invoerparameters
Peilbeheerst en vrij afwaterend local surfacewaters worden gevoed met verschillende invoerparameters,
zoals aangegeven in Tabel 1.
Tabel 1
Type local surfacewater en specifieke invoerparameters
Type
Invoerparameters
Peilbeheerst
Zomer- en winterpeil
Volumeverloop onder streefpeil
Vrij afwaterend of
Afvoer-peil relatie
vrij afwaterend met wateraanvoer
Onderverdeling in peilgebieden
Per local surfacewater worden daarnaast de volgende kenmerken in de schematisatie opgenomen:
Afstromingspatroon: watert lsw af op andere lsw’s of op districtswater
Watervragen van gebruikers voor peilbeheer, beregening, doorspoeling, drinkwateronttrekking,
industrie
Prioriteitsstelling van deze gebruikers (volgens de verdringingsreeks)
Doorspoelingshoeveelheden
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2.3.1

Werkwijze peilbeheerste local surfacewaters
De schematisatie van het regionaal oppervlaktewater in peilbeheerst Nederland is in 2006 herzien (HKV,
2006). In een vervolgproject is de schematisatie nader tegen het licht gehouden (HKV, 2007).
Een korte beschrijving van de gevolgde werkwijze is hieronder opgenomen. Voor meer informatie over de
schematisatie en resultaten van het peilbeheerste deel wordt verwezen naar HKV (2006) en HKV (2007).
In 2006 zijn de verschillende kenmerken van de peilbeheerste local surface waters verzameld in een
iteratief proces met de betrokken waterschappen. Naast het vaststellen van een nieuwe schematisatie van
het regionale oppervlaktewater was een nevendoel van het project de bekendheid van en het vertrouwen
in de uitkomsten van het model MOZART bij de waterschappen te versterken.
Basis voor de indeling in local surfacewaters was de peilvakkenkaart van de betrokken waterschappen. De
peilvakken zijn op basis van gelijke ‘hydrologische’ kenmerken (bijvoorbeeld bodemtype, overheersend
landgebruik, drooglegging) geaggregeerd tot local surfacewaters. Overigens wordt het
oppervlaktewaterpeil zelf in het NHI wel op peilvakniveau opgelegd (Figuur 5). De betrokken
waterschappen konden de indeling waar nodig aanpassen. Het volumeverloop onder streefpeil is
gebaseerd op een procedure op basis van de waterlopen in de Topografische kaart 1:10.000
(Top10vector, Topografische dienst Kadaster).
Voor het watersysteem van Delfland is de oude PAWN schematisatie gehandhaafd. Het
Hoogheemraadschap van Delfland kon ten tijde van het project geen capaciteit vrijmaken om haar
medewerking te verlenen.

Figuur 5

Streefpeilen in peilbeheerst Nederland (cm tov NAP)
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2.4

Werkwijze vrij afwaterende local surfacewaters
De indeling van de oppervlaktewaterschematisatie in vrij afwaterend Nederland in local surfacewaters en
de bijbehorende afvoer-peilrelaties per lsw zijn in drie samenhangende stappen opgebouwd. Deze
stappen zijn afgebeeld in Figuur 4.

AHN

Top10

afvoer per
waterloop

bodem /
landgebruik

afstromings
patroon
ontwerpregels
(CTV)

specifieke
afvoer
afvoer per
waterloop

kenmerken
waterlopen

Stap 1
Figuur 6

Stap 2

afvoer per
waterloop

kenmerken
waterlopen

kenmerken
stuwen

hydraulische
situatie

relatie
peil - afvoer
Stap3

Werkwijze afleiden kenmerken vrij afwaterende local surfacewaters

Stap 1
In de eerste stap is een afstromingspatroon en een afvoerpatroon gecreëerd. Het afstromingspatroon is
vervaardigd met de zogeheten SOW-methode (Burgerhart en Peereboom, 2003). Hierbij is op basis van
het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) en de ligging van de waterlopen uit de topografische kaart
1
een ‘hydrologisch correct’ terreinmodel gemaakt. Een afstromingspatroon is bepaald met behulp van een
druppelanalyse, waarbij van elke gridcel wordt vastgelegd in welke richting water afstroomt, afgaande op
de terreinhelling. Het afvoerpatroon is vervolgens geconstrueerd door het afstromingspatroon te
combineren met een kaart van de specifieke afvoer (afvoer per oppervlakte-eenheid), met als resultaat de
afvoer per waterloop. Deze eerste stap is beschreven in hoofdstuk 3.
Stap 2
In de tweede stap is op basis van het afvoerpatroon uit stap 1 een inschatting gemaakt van de
geometrische kenmerken van de waterlopen en de aanwezige stuwen. Hierbij is gebruik gemaakt van
ontwerpregels uit het Cultuurtechnisch Vademecum (Werkgroep herziening CTV, 1988), en landsdekkend
beschikbare gegevens over het landgebruik en de bodemopbouw. Deze stap is beschreven in hoofdstuk
4.
Stap 3
In de derde stap is op basis van het afvoerpatroon en de ligging van waterlopen en stuwen een indeling
gemaakt in local surfacewaters en peilgebieden. Deze stap is beschreven in hoofdstuk 5. Tot slot zijn
afvoer-peilrelaties afgeleid voor de local surfacewaters en de peilgebieden. De afvoer-peil-relaties zijn
afgeleid op basis van een stationair hydraulisch model in GIS. Invoer hiervoor waren het afstromings- /
afvoerpatroon, de geometrische kenmerken van waterlopen en stuwen en de indeling in local
surfacewaters en peilgebieden. De afleiding van de afvoer-peilrelaties is beschreven in hoofdstuk 6.

1

‘Hydrologisch correct’ duidt op de afwezigheid van lokale dalen in het terreinmodel, deze zijn opgevuld.

December 2008, versie NHI\FASE_1+\2008\DR4\v1.1
- 12 -

NHI

Overige kenmerken
Naast een afvoer-peilrelatie wordt aan de local surfacewaters ook een aantal andere kenmerken
opgegeven:
Volume bij geen afvoer, volgend uit de afvoer-peilrelatie.
Districtsindeling: hiervoor zijn de PAWN-districten overgenomen uit de PAWN schematisatie.
Meteorologische stations: 33 stations zijn toegekend. Dit zijn de automatische weerstations (AWS)
van het KNMI.
Onttrekkingen van gebruikers; deze gelden voor het vrij afwaterende gebied alleen voor de gebruiker
‘AGRICULTURE’, deze gebruiker is aan alle local surfacewaters toegekend. Of er daadwerkelijk
beregening plaats vindt, wordt door MetaSWAP gesimuleerd.
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3

AFSTROMINGS- EN AFVOERPATROON (STAP 1)

Voor heel hoog gelegen Nederland is een afstromings- en afvoerpatroon opgesteld. In paragraaf 3.1 tot en
met 3.4 wordt ingegaan op de gevolgde methodiek en de resultaten. In paragraaf 3.5 wordt beschreven
hoe de primaire, secundaire en tertiaire waterlopen zijn ingedeeld.

3.1

Methode
Het afvoerpatroon in het hoog gelegen deel van Nederland is bepaald in twee stappen:
1) Vaststellen van het afstromingspatroon
2
2) Combineren van het afstromingspatroon met een specifieke afvoer , hiermee is een kaart met de
afvoer per waterloop gecreëerd.
Afstromingspatroon
De gebruikte methode om een afstromingspatroon in een hellend gebied te bepalen, is ontwikkeld en
geoperationaliseerd bij RWS-RIZA (Burgerhart en Peereboom, 2003). Uitgaande van deze zogeheten
SOW-methode is door RWS-RIZA een afstromingspatroon geconstrueerd voor het volledige hellende
gebied in Nederland (Burgerhart en Delsman, 2005).
De methode voor het construeren van een afstromingspatroon combineert de ligging van de waterlopen in
het TOP10vector bestand met het Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN) tot een gedetailleerd
hydrologisch correct Digitaal Terrein Model (DTM). Het afstromingspatroon is vervolgens bepaald met
behulp van een druppelanalyse. In een druppelanalyse wordt van elke gridcel in het DTM vastgelegd, in
welke richting water af zou stromen (het afstromingspatroon), uitgaande van de terreinhelling.
Op de locatie van de waterlopen worden aanzienlijke insnijdingen ten opzichte van het maaiveld in het
hoogtebestand opgenomen. Deze insnijdingen zijn verschillend per waterloop-breedteklasse. Brede
hoofdwaterlopen volgens de TOP10Vector worden dieper ingesneden dan minder brede waterlopen en
deze weer dieper dan greppel. Dit zorgt ervoor dat bij het genereren van een afwateringspatroon water dat
door een hoofdwaterloop stroomt niet weer in een slootje of zelfs greppel terechtkomt (Burgerhart en
Peereboom, 2003).

AHN

Top10

afstromings
patroon
specifieke
afvoer
afvoer per
waterloop
Figuur 7

Methode totstandkoming afstromings- en afvoerpatroon

2.
Specifieke afvoer: Afvoer per oppervlakte-eenheid van het beschouwde gebied (met een gekozen
overschrijdingsfrequentie) die wordt gebruikt voor het ontwerp van leidingen (cq waterlopen (red)) en
bijbehorende kunstwerken (NHV, 2002)
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In de methode zijn voorzieningen opgenomen om om te gaan met kunstmatige aanpassingen in het
watersysteem, met name voor waterlopen die zijn verlegd en waterlopen die onder andere waterlopen
doorlopen (Burgerhart en Delsman, 2005).
Specifieke afvoer
De specifieke afvoer is toegepast volgens Van der Gaast et al. (2006), waarop nog enkele verbeteringen
zijn doorgevoerd (zie paragraaf 3.2).
Afvoerpatroon
Met GIS is de specifieke afvoer per grid (of per oppervlakte-eenheid) gesommeerd in benedenstroomse
richting, volgend uit het afstromingspatroon. De combinatie van het afstromingspatroon met de
gesommeerde specifieke afvoer, geeft de afvoer per waterloop.

3.2

Verbeteringen tijdens NHI Fase 1+
In NHI fase 1+ zijn enkele invoergegevens verbeterd, waaronder de grensoverschrijdende afvoer en de
specifieke afvoer. Het resultaat is een verbeterd afstromings- en afvoerpatroon voor hellend Nederland.
Specifieke afvoer
Waar eerder door Burgerhart en Delsman (2005) een specifieke afvoer is gehanteerd die gebaseerd is op
de richtlijnen voor de specifieke afvoer uit het Cultuurtechnisch Vademecum (Werkgroep Herziening CTV,
1988), is voor NHI fase 1+ gekozen voor de (verbeterde) specifieke afvoer volgens Van der Gaast et al.
(2006). Deze specifieke afvoer is voor fase 1+ nog op twee punten verbeterd:
In de kaart volgens Van der Gaast et al. (2006) is als gevolg van een verschillende Gt kartering
verschil zichtbaar tussen kaartbladen, dit is aangepast.
Stedelijke gebieden (weggelaten uit de oorspronkelijke kaart) hebben een specifieke afvoer
gekregen van 6 mm/d.

Legenda

Legenda
0-2

0-2

3-4

3-4

5-6

5-6

7-8

7-8

9 - 10

9 - 10

11 - 12

11 - 12

13 - 14

13 - 14

15 - 16

15 - 16

17 - 25 mm/d

17 - 25 mm/d

Figuur 8

Specifieke afvoer (mm/d), links volgens Van der Gaast et al. (2006), rechts aangepast
voor NHI fase 1+ (stukken Zuid-Limburg, rivieren en delta hebben rechts waarde 0 in plaats van
nodata)
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Grensoverschrijdende afvoeren
Verschillende beken in het zuidelijke en oostelijke deel van Nederland ontspringen niet in Nederland zelf.
Aangezien de specifieke afvoer alleen voor het Nederlandse deel van het stroomgebied bekend is, zou de
afvoer vanuit het buitenland zonder verdere aanpassingen aan de procedure worden verwaarloosd. Om
deze afvoer zoveel mogelijk mee te nemen zijn de punten waar beken de grens overschrijden
geïdentificeerd en voorzien van een inschatting van de afvoer (Figuur 9).

Figuur 9

3.3

Afvoerpatroon voor (links) en na (rechts) toevoeging grensoverschrijdende afvoer op
blauwe punten

Resultaten afstromingspatroon
Met de hierboven beschreven methode is voor heel hoog Nederland (concreet: Nederland > 1m NAP) een
afstromings- / afvoerpatroon afgeleid (Figuur 10). Het afgeleide afstromingspatroon komt goed overeen
met waterlopen zoals deze zijn onderscheiden in de topografische kaart. Kenmerkend voor het
afstromingspatroon is
1) Het hiërarchisch patroon van de waterlopen, waarbij de afvoer in benedenstroomse richting toeneemt.
2) Het patroon van waterlopen is continu. In tegenstelling tot de topografische kaart worden
watergangen niet onderbroken door wegen, bruggen, duikers et cetera.
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Figuur 10

Afvoerpatroon hoog Nederland

Afwijkingen tussen het afstromingspatroon en de topografische kaart zijn voornamelijk te vinden in de
waterlopen met een erg kleine afvoer, de ‘haarvaten’ van het watersysteem. Daarnaast worden op de
droge zandgronden waterlopen onderscheiden, die in werkelijkheid niet aanwezig zijn. Dit komt doordat
ook in de droge gebieden gridcellen aanwezig zijn met een specifieke afvoer groter dan nul. Deze cellen
zijn deels een artefact van de eraan voorafgaande gis-procedure om te komen tot een kaart van de
specifieke afvoer. Ook kan in werkelijkheid de berekende afvoer vaak niet tot afstroming komen, omdat het
water in de directe nabijheid alweer infiltreert. Het voorkomen van ‘niet-bestaande waterlopen’ is zoveel
mogelijk geminimaliseerd, door de specifieke afvoer van grondwatertrap VIII op 0 te stellen. De waterlopen
lijken alleen nog voor te komen in het zuidwesten van de Veluwe. Er is geen verdere aandacht aan
besteed, omdat het effect op het uiteindelijke modelresultaat verwaarloosbaar zal zijn. In het model zal de
grondwaterstand snel onder de bodem van de onderscheiden waterloop vallen, het is immers een droog
gebied. Vanaf dat moment speelt de waterloop geen rol meer.
In vlakkere gebieden kan het voorkomen dat de procedure één van de verschillende parallelle waterlopen
kiest als hoofdloop, en de andere waterlopen geen afvoer toekent. Als deze situaties zijn waargenomen,
dan zijn deze verholpen door splitsingspunten te definiëren, en een deel van de afvoer handmatig toe te
wijzen aan de andere waterlopen.
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Hoevelakerbeek

Eem

Esvelderbeek

Barneveldse beek
splitsingspunt

Heiligenbergerbeek

Valleikanaal

Figuur 11

Afstromingspatroon tussen Amersfoort en Barneveld

Figuur 11 geeft een voorbeeld van het afstromingspatroon (lichtblauwe lijnen), waarbij de dikte van de lijn
de grootte van de maatgevende afvoer representeert. Goed te zien is dat het afstromingspatroon de
daadwerkelijke ligging van de beken, zoals afgebeeld op de topografische kaart, goed volgt. De
Barneveldse, Esvelder, Heiligenberger en Hoevelaker beek en het Valleikanaal zijn duidelijk te
onderscheiden. In de zuidpunt van Amersfoort is een voorbeeld van een splitsing te zien, vanaf dit punt
stroomt een deel van de Heiligenberger beek uit in het Valleikanaal, en een deel stroomt door de grachten
van Amersfoort, om noordelijker uit te monden in de Eem.

3.4

Indeling primair – secundair – tertiair in vrij afwaterend Nederland
De indeling in primaire – secundaire – tertiaire waterlopen die in het NHI wordt gebruikt is besproken met
vertegenwoordigers van de instituten RWS Waterdienst, MNP, Alterra en Deltares. Deze indeling is van
belang voor het definiëren van local surfacewaters en peilgebieden (dit komt aan bod in de volgende
hoofdstukken), en voor het afleiden van drainageweerstanden van het topsysteem (zie deelrapport 5 Drainageweerstanden).
In het overleg is de volgende indeling overeengekomen:
Primair en secundair worden in vrij afwaterend Nederland onderscheiden op basis van een
afvoercriterium. Basis hiervoor is uitgegaan van het geconstrueerde afstromingspatroon. Ten opzichte van
een indeling op basis van Top10 breedteklassen kent een indeling op basis van het afstromingspatroon de
volgende voordelen:
De hiërarchische opbouw van het afstromingspatroon zorgt ervoor dat een eenmaal primaire
waterloop nooit een secundaire waterloop worden.
De waterlopen in het afstromingspatroon zijn continu en worden niet onderbroken door bruggen,
duikers et cetera.
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De grenzen zijn zo gekozen, dat het primaire systeem zoveel mogelijk aansluit bij de legger-waterlopen
van de waterschappen. De volgende grenzen zijn gekozen:
Primair:
maatgevende afvoer 100 l/s, gelijk aan een afwateringsgebied van circa 100 ha
Secundair: maatgevende afvoer 25 l/s, gelijk aan een afwateringsgebied van circa 25 ha
Tertiair:
bevat alle overige waterlopen en greppels onderscheiden door de Top10 (excl. meertjes).
De vastgestelde afvoercriteria zijn opgelegd aan het geconstrueerde afvoerpatroon. Figuur 12 geeft
hiervan een voorbeeld.

Figuur 12

Indeling in primair – secundair – tertiair voor een gebied ten oosten van Amersfoort

December 2008, versie NHI\FASE_1+\2008\DR4\v1.1
- 19 -

NHI

4

GEOMETRISCHE KENMERKEN WATERLOPEN EN STUWEN (STAP 2)

De geometrische kenmerken van waterlopen en stuwen in het regionale oppervlaktewater zijn afgeleid aan
de hand van landsdekkend beschikbare gegevensbestanden. In dit hoofdstuk wordt de methodiek
toegelicht waarmee deze kenmerken zijn bepaald. In eerste instantie is geprobeerd kenmerken van
waterlopen en stuwen te ontlenen aan waterschapsgegevens. Omdat de beschikbaarheid en de
betrouwbaarheid van de gegevens onvoldoende bleken om te komen tot een landsdekkend consistent
bestand, is voor de hieronder beschreven methode gekozen.

4.1

Methode
De geometrische kenmerken van de waterlopen zijn herleid aan de hand van de richtlijnen uit het
Cultuurtechnisch Vademecum (CTV, 1988). Het Cultuurtechnisch Vademecum beschrijft de te volgen
methode voor de dimensionering van waterlopen. Aangenomen is dat het watersysteem in Nederland is
ingericht volgens de richtlijnen uit het Cultuurtechnisch Vademecum. De methodiek bouwt verder op een
tweetal rapportages welke gebruik maken van expert-kennis uit het Cultuurtechnisch Vademecum:
Levering Databestanden Regionaal Oppervlaktewater (Burgerhart et al., 2005) en Zoek-Ruimte voor
waterberging (Van der Gaast, 2002).
De geometrische kenmerken van waterlopen zijn bepaald met behulp van de volgende landsdekkend
beschikbare bestanden:
Bodemfysische kaart (1:50 000)
Landgebruik Nederland (LGN5)
Afvoerpatroon / ligging (zie hoofdstuk 3)
Ligging van de kunstwerken (stuwen en duikers) (waterschapsgegevens, aangevuld met Top10)
Gefilterde maaiveldhoogtekaart (zie deelrapport Maaiveld)
Aan de hand van bovengenoemde basiskaarten zijn de volgende kenmerken van de waterlopen bepaald
(Figuur 13):
Taludhelling
Bodembreedte
K-Manning (hydraulische ruwheid waterloop)
Bodemhoogte (bovenstrooms en benedenstrooms)
Stuwbreedte
Klepstand stuw (geen onderscheid in zomer- / winterstreefpeil)

Waterpeil
(t.o.v. NAP)
Taludhelling 1:n
Bodemverhang
Bodembreedte

Figuur 13

Bodemhoogte
(t.o.v. NAP)

Kenmerken waterloop
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De methodiek kent de volgende drie stappen:
Stap 1) Directe toekenning van kenmerken
Op basis van de bodemfysische eenheid kaart en de landgebruik kaart (LGN5) kunnen verschillende
kenmerken direct worden ingeschat: de taludhelling, het soort profiel en de gewenste drooglegging van
een waterloop. Tevens wordt een eerste schatting gemaakt van het verhang aan de hand van de
hoogtekaart.
Stap 2) Berekening van kenmerken waterlopen
In een iteratief proces met als gegeven het verhang en de afvoer van een waterloop wordt de
waterhoogte, K-Manning en de bodembreedte berekend. De belangrijkste ontwerpcriteria zijn:
Droogleggingseis: deze zijn afhankelijk van de afvoer.
Maximum toelaatbare gemiddelde stroomsnelheid: deze mag niet overschreden worden.
Bodemhoogte benedenstrooms moet lager zijn dan de bodemhoogte bovenstrooms.
Stap 3) Berekening van kenmerken stuwen
Nadat alle kenmerken voor de waterlooptrajecten bekend zijn worden de kenmerken voor de stuwen
berekend.

4.1.1

Stap 1: Directe toekenning van kenmerken
De kenmerken taludhelling, soort profiel en het verhang van een waterloop kunnen direct worden
ingeschat op basis van bodemfysische eenheid, landgebruik en het maaiveldsverloop. Tevens worden in
deze stap per waterloop verschillende ‘eisen’ opgelegd, waaraan de waterloop moet voldoen volgens het
Cultuurtechnisch Vademecum. Dit zijn eisen ten aanzien van de drooglegging en de maximaal toelaatbare
stroomsnelheid.
Taludhelling
Het talud is afhankelijk van factoren zoals grondsoort, het potentiaalverschil tussen de grondwaterstand en
het peil in de waterloop, de mate van begroeiing en de mate van erosie. Eerste inschatting van de
taludhelling onder de waterspiegel is vastgesteld door het Cultuurtechnisch Vademecum (CTV, 1988). In
deze studie is de grondsoort gerelateerd aan de bodemfysische eenheid. De taludhelling is vervolgens
aan de hand van de bodemfysische eenheid bepaald. Bijlage 3 geeft per bodemfysische eenheid de
toegekende taludhelling.
K-Manning
De stroming in open waterlopen wordt geremd door de ruwheid (Km ) van de bodem en taluds. De
Manningscoëfficiënt Km is afhankelijk van de begroeiingtoestand (De werkgroep waterlopen, 1958). De
Manningscoëfficiënt Km wordt in waterbeheersingsplannen over het algemeen berekend volgens de
formule van De Bos en Bijkerk (De Bos en Bijkerk, 1963):

K m = γ ⋅ hδ
1/3

Km
h

δ

en

γ

: wandruwheid (m /s)
: waterdiepte (m)
: coëfficiënten

Als regel wordt voor δ de waarde 1/3 aangehouden en voor γ de waarde 34 in het winterseizoen. Bij een
toenemende waterdiepte zal de Km toenemen (zie Figuur 14). Deze relatie is toegepast voor het bepalen
van de K-manning.
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Figuur 14

Relatie tussen wandruwheid KM en waterdiepte h

Hydraulische geometrie
De hydraulische geometrie is in hoge mate afhankelijk van het bodemtype. In de praktijk komen drie typen
dwarsprofielen veel voor met een verschillende bodembreedte - waterdiepte verhouding, zie Figuur 15
(Van Smaalen, 1970). Er is een minimale bodembreedte aangehouden van 0.30 m.

Het type profiel is aan de hand van de bodemfysische eenheid bepaald. Voor zandgronden is gekozen
voor een breed profiel. Voor veen- en kleigronden is respectievelijk gekozen voor het bodemprofiel
middelbaar en diep. De precieze toekenning is openomen in Bijlage 3.

Bodembreedte (m)

25

Breed
Middelbaar
Diep

20

B = 5.00 ⋅ h 5 / 2

15

B = 2.75 ⋅ h 3 / 2
10
5

B = 2.00 ⋅ h 5 / 4
0
0

0.4

0.8

1.2

1.6

2

2.4

2.8

3.2

Waterdiepte (m)
Figuur 15

Verhouding tussen de bodembreedte en de waterdiepte.

Droogleggingseisen
De gewenste drooglegging varieert per bodemsoort en landgebruik. In het CTV zijn eisen opgenomen
waaraan de drooglegging moet voldoen, voor verschillende afvoersituaties. In bijlage 4 zijn de gewenste
droogleggingsnormen opgenomen voor de halve maatgevende afvoer, maatgevende afvoer en de
‘bankfull-afvoer situatie’, de afvoer waarbij de waterstand tot aan de insteek van de waterloop staat. In stap
1 zijn deze droogleggingseisen toegekend aan de verschillende waterlopen.
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Eisen aan maximum toelaatbare stroomsnelheid
Er moet voldaan worden aan gestelde eisen ten aanzien van de maximaal optredende stroomsnelheid. De
stroomsnelheid dient beperkt te blijven zodat materiaaltransport wordt voorkomen. In dit onderzoek is
ervoor gekozen om de maximale stroomsnelheid afhankelijk te stellen van de waterdiepte, zoals
voorgesteld door De Bos (De Bos en Bijkerk, 1963) (Figuur 16).
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Waterdiepte (m)
Figuur 16

Relatie tussen maximum toelaatbare stroomsnelheid en waterdiepte in waterlopen.

Eerste inschatting verhang
Een eerste inschatting van het verhang voor het meest bovenstroomse traject is bepaald met de
maaiveldhoogte boven- en benedenstrooms. Voor overige trajecten is een inschatting van het verhang
bepaald door de waterhoogte van het bovenstrooms traject (bij halve maatgevende afvoer) en de
drooglegging benedenstrooms te vergelijken. Het verhang dient daarbij groter of gelijk te zijn dan een
opgelegd minimaal verhang, hiervoor is 10 cm per km aangehouden.

In de berekening in stap 2 kan het verhang gecorrigeerd worden als gevolg van een te hoog berekende
stroomsnelheid.

4.1.2

Stap 2: Berekening kenmerken waterlopen
Berekeningsmethode
In een iteratief proces wordt het profiel van een waterloop bepaald en getoetst aan de maximaal
toelaatbare stroomsnelheid en aan de droogleggingseis. De drooglegging wordt getoetst voor de halve
maatgevend afvoer, de maatgevende afvoer en de bankfull-afvoer situatie. Voor alle trajecten wordt
uitgegaan dat er een evenwichtsituatie ontstaat waarbij het waterverhang ongeveer gelijk is aan het
bodemverhang van het traject. Voor deze evenwichtsituatie geldt dat de afvoer in deze situatie voldoet aan
de formule van Manning:
2

Q = AR 3 ⋅ K m i
Q
A
R
Km
i

1/ 2

3

: debiet (m /s)
2
: natte oppervlakte (m )
: hydraulische straal (m)
1/3
: wandruwheidsfactor (m /s)
: waterspiegelverhang (gelijk aan bodemverhang bij eenparige stroming)
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Het talud en een eerste inschatting voor het verhang zijn in stap 1 bepaald. In een iteratief proces wordt
vervolgens de bodembreedte en de K-Manning berekend, die beide afhankelijk zijn van de waterdiepte.
De waterdiepte wordt gevarieerd, tot uiteindelijk de evenwichtssituatie is bereikt. Als de maximaal
toelaatbare stroomsnelheid niet overschreden wordt, kan de bodemhoogte bepaald worden aan de hand
van de drooglegging en de waterdiepte. Indien de maximaal toelaatbare stroomsnelheid wel wordt
overschreden wordt het verhang met kleine stapjes verlaagd en vindt de berekening opnieuw plaats.
In eerste instantie worden de kenmerken van het traject bepaald bij de halve maatgevende afvoer. Zoals
vermeld wordt de bodemhoogte bepaald aan de hand van de drooglegging en de waterdiepte. Hierbij moet
de drooglegging van een traject voldoen aan 90% van de droogleggingseis. Vervolgens wordt het traject
op eenzelfde manier doorgerekend bij de maatgevende afvoer. Indien niet aan de hiervoor geldende
droogleggingseis wordt voldaan, wordt het traject naar beneden gekopieerd totdat hier wel aan wordt
voldaan. Tenslotte vindt deze controle ook plaats bij de bankfull-afvoer situatie. De bankfull situatie is
aangenomen als twee maal de maatgevende afvoer.
De berekende afvoersituatie moet ook voldoen aan de maximaal toelaatbare stroomsnelheid. Indien een
te hoge gemiddelde stroomsnelheid wordt geconstateerd en geen stuw aanwezig is aan het einde van een
traject, dan zal de stroomsnelheid worden verlaagd door de bodemhoogte bovenstrooms van het traject te
verlagen. Hierdoor neemt het verhang af, de waterdiepte toe en neemt de stroomsnelheid af.
Als aan het eind van het iteratief proces de kenmerken van het traject voldoen aan de maximaal
toelaatbare stroomsnelheid en aan de droogleggingseisen, dan is de vorm van het traject bekend. De
diepteligging van het traject kan nog wel gecorrigeerd worden bij de aansluiting op het traject
bovenstrooms.
Aansluiting trajecten
Door het variëren van het maaiveld en door verschillende eisen voor de drooglegging per traject kan het
voorkomen dat de bodemhoogte benedenstrooms hoger uitkomt dan de bodemhoogte van het traject
bovenstrooms. Om geen obstakels te vormen wordt de bodemhoogte bovenstrooms als minimale
bodemhoogte aangehouden.

De berekening van de kenmerken vind plaats van bovenstrooms naar benedenstrooms. Bij splitsingen in
het afwateringsnetwerk worden beide trajecten bovenstrooms berekend en wordt ook hier de laagste
bodemhoogte aangehouden. Bij splitsingen in het afwateringsnetwerk kunnen dan relatief grote
bodemsprongen voorkomen. Verder kunnen bodemsprongen ontstaan waar benedenstrooms gerekend
wordt met een zwakker verhang, een strengere droogleggingseis of een sterk toenemend debiet. Deze
bodemsprongen zijn in de procedure niet te vermijden.
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4.1.3

Stap 3: Berekening kenmerken stuwen
In eerste instantie is alleen uitgegaan van ongestuwde waterlopen. Er is namelijk van uitgegaan dat
stuwen niet zijn aangelegd om droogleggingseisen te halen, maar om de stroomsnelheid te beperken.
Indien er een stuw aanwezig is mag de maximaal toelaatbare stroomsnelheid lokaal overschreden worden.
Kenmerken van de stuw zelf worden apart bepaald. Voor de stuwen worden twee kenmerken berekend:
de klepstand en de breedte van de stuw. Kenmerken van stuwen zijn bepaald aan de hand van de
overlaat formule, die een relatie legt verband tussen afvoer, stuwbreedte en de overstorthoogte:

Q = 1.7 ⋅ m ⋅ b ⋅ hs
Q
m
b
hs

3/ 2

3

: debiet (m /s)
: coëfficiënt voor energieverliezen (-)
: stuwbreedte (m)
: overstorthoogte (m)

In deze formule is m een coëfficiënt die energieverliezen bij de stuw in rekening brengt. De m-waarde
varieert in de literatuur van 0.85 tot 1.37, in deze studie is voor m de waarde 1.1 gebruikt. Deze formule is
alleen geldig voor vrije overlaten, achteraf wordt in de procedure gecontroleerd of de stuw niet verdronken
is. De stuwbreedte is, in afwijking van het Cultuurtechnisch Vademecum, gelijk gehouden aan de
bodembreedte van het traject. De klepstand van de stuw is vervolgens berekend aan de hand van de
onderstaande formule:

H k = Mv − DRLG05 −
Hk
Mv
DRLG05
hs

4.2

1
(hs )
2

: klepstand van de stuw (m+NAP)
: maaiveldhoogte (m+NAP)
: drooglegging bij halve maatgevende afvoer (m)
: overstorthoogte (m)

Plausibiliteit
Voor het berekenen van de kenmerken is een minimaal verhang aangehouden van 10 cm/km en een
bankfull situatie van 2.0 maal de maatgevende afvoer. Omdat deze waarden berusten op een inschatting
is gekeken naar de gevoeligheid van de resulterende kenmerken voor deze invoerparameters (Figuur 17 Figuur 20).
Invloed van keuze voor minimaal verhang
Bij het flauwer maken van het verhang zal de stroomsnelheid afnemen en daarmee het natte oppervlakte
van het traject toenemen. In de formule van Manning is er een wisselwerking tussen het verhang en het
natte oppervlakte die beide invloed hebben op insnijding van de trajecten. Deze invloed wordt door de
stroomafwaartse rekenwijze in benedenstroomse richting versterkt. Daarom kan een te flauw of een te
sterk verhang een diepe insnijding benedenstrooms tot gevolg hebben. Uit analyse blijkt dat met het
aanhouden van een minimaal verhang van ca. 10 cm/km een diepe insnijding benedenstrooms wordt
voorkomen. Uit Figuur 19 blijkt dat een verhang van 1 cm/km relatief meer diepere insnijdingen worden
berekend. Een verhang tussen 10 cm/km en 20 cm/km leidt slechts tot kleine verschillen in bodemdiepte.
Een minimaal verhang van 10 cm/km lijkt daarmee voldoende om diepe insnijdingen te voorkomen.
Nadere analyse met behulp van steekproeven bevestigt dit beeld.
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Invloed bankfull situatie
In Figuur 20 is te zien dat het variëren van de bankfull situatie vrijwel geen invloed heeft op de kenmerken
van de trajecten. Het blijkt dus dat de kenmerken voornamelijk bepaald worden bij de halve maatgevende
afvoer.

In Bijlage 5 is de invloed van de droogleggingseis op de kenmerken in een aantal figuren weergegeven.
De figuren tonen welke droogleggingseis (half maatgevend, maatgevend of bankfull) bepalend is voor de
berekende kenmerken. In de berekeningen is standaard een bankfull situatie aangehouden van 2 maal de
maatgevende afvoer. Indien de bankfull situatie moet optreden bij bijvoorbeeld 1.5 maal de maatgevende
afvoer dan is in de figuren in Bijlage 5 te zien dat dit invloed zal hebben op trajecten met grasland (waarbij
de droogleggingseis tussen halve maatgevende afvoer en maatgevende afvoer niet veel verschilt) in
combinatie met diepe of middelbare profielen bij een relatief hoge afvoer. In vrij-afwaterend Nederland

3

Aantal (%) op de y-as duidt op het aantal waterlopen van het totaal
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komen voornamelijk brede profielen voor die ongevoelig zijn voor variatie van de bankfull situatie. De
standaard gehanteerde bankfull afvoer van 2 maal de maatgevende afvoer zal in gebieden waar de
bankfull situatie optreedt bij lagere afvoeren dan ook niet leiden tot significant andere resultaten.
Vergelijking met kennistabel (Massop et al, 2006)
De plausibiliteit van de gebruikte methodiek is verder beoordeeld door de berekende kenmerken voor
waterlopen te vergelijken met de door Alterra opgestelde kennistabel (Massop et al, 2006). De kennistabel
geeft voor elk type sloot per hydrotype een inschatting van de afmetingen, welke gebaseerd is op een
groot aantal metingen in het veld. Specifiek is gekeken naar de berekende kenmerken als bodembreedte,
taludhelling, waterdiepte en bodemdiepte, zie Figuren 19 - 22. De kennistabel geeft geen informatie over
waterlopen breder dan 6 m. In de vergelijking met de opgestelde kennistabel worden extreme waarde niet
zichtbaar. Wel geeft deze vergelijking een globaal beeld van de verdeling van de kenmerken. Vergelijking
met waterschapsgegevens was niet mogelijk vanwege gebrek aan informatie over water- en bodemdiepte.

In de vergelijking met de kennistabel is te zien dat de verdeling van de verschillende kenmerken goed
wordt gevolgd. Het zwaartepunt van de verdeling bij de vergelijking van de bodembreedte, waterdiepte en
bodemdiepte liggen op de juiste plaats. Voor de vergelijking met de taludhelling is dit niet het geval, hier
wordt echter in de kennistabel gebruik gemaakt van een beperkte variatie.
Afgaande op deze figuren lijken de kenmerken uit de procedure inzetbaar voor het berekenen van Q-h
relaties in het regionale oppervlaktewater. De kenmerken van de kleinere waterlopen komen goed
overeen. Voor de grotere waterlopen is de vergelijking met de kennistabel niet geschikt, maar uit een
steekproefanalyse blijken de kenmerken van deze waterlopen ook goed te worden ingeschat.
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4.3

Resultaat en aanbevelingen
Resultaat van de gevolgde procedure is een consistent gegevensbestand van de kenmerken van
waterlopen en stuwen in vrij afwaterend Nederland. Als voorbeeld is in Figuur 23 de berekende
bodembreedte in waterlopen ten oosten van Amersfoort weergegeven.

Figuur 25

Berekende bodembreedte ten oosten van Amersfoort

Bij de berekening van de kenmerken is gebruik gemaakt van een vaste set parameters. Het is aan te
bevelen om te kijken naar de ruimtelijke verdeling van de kenmerken. Zo kunnen (en zullen) er
bijvoorbeeld in de praktijk ruimtelijk verschillende droogleggingsnormen aangehouden worden. Door het
ruimtelijk variëren van het minimaal verhang, de bankfull-afvoer situatie en de voorgedefinieerde
kenmerken kan de werkelijkheid beter worden benaderd. Daarnaast is aan te raden de berekende
kenmerken te vergelijken met waterschapsgegevens, wanneer deze in ruimere mate voorhanden zijn.
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5

INDELING LOCAL SURFACEWATERS EN PEILGEBIEDEN

5.1

Inleiding
In MOZART wordt de dynamiek van het regionale oppervlaktewater gerepresenteerd door per tijdstap een
waterbalans bij te houden van het oppervlaktewater in een bepaald gebied, een local surfacewater. De
uitkomst van de waterbalans wordt vertaald naar een peil per peilgebied. In een peilgebied zelf wordt het
peil constant verondersteld.
In peilbeheerst Nederland zijn de peilgebieden door de waterschappen onderscheiden peilvakken, en local
surfacewaters op basis van bepaalde kenmerken geaggregeerde peilvakken (HKV, 2006). De indeling van
local surfacewaters en peilgebieden in het vrij afwaterende gebied wordt in dit hoofdstuk beschreven.

5.2

Methode
De indeling van local surfacewaters is gebaseerd op het afvoerpatroon en de indeling in primaire –
secundaire – tertiaire waterlopen (respectievelijk een maatgevende afvoer >100 l/s, >25 l/s en de overige
waterlopen). Een local surfacewater wordt hierbij onderscheiden als het afwateringsgebied van een
primaire waterloop, of preciezer: als het afwaterende gebied van een primaire waterloop van samenkomst
tot samenkomst. Local surfacewaters kleiner dan 100 ha worden bij het benedenstroomse local
surfacewater gevoegd. Wanneer er geen benedenstrooms local surfacewater aanwezig is (met name aan
de randen van het beschouwde gebied), is het local surfacewater bij het naastliggende gevoegd.
Peilgebieden worden beschouwd als gebieden met een gelijk waterverhang. Ze worden daarom
onderscheiden op plaatsen waar dit verhang geacht wordt te veranderen. Concreet is gekozen voor de
samenkomst van secundaire waterlopen (> 25 l/s), stuwen en duikers in secundaire waterlopen en
daarnaast elke 1000 m. Peilgebieden vallen per definitie volledig binnen een local surfacewater.
Figuur 26 geeft een voorbeeld van de indeling in local surfacewaters en in peilgebieden.

Figuur 26

Indeling van 3 local surfacewaters (links) en gestippelde peilgebieden (rechts).
Het paarse local surfacewater is in de rechterfiguur uitvergroot
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5.3

Resultaten
In totaal levert de procedure 4800 local surfacewaters in het vrij afwaterende gebied op (van in totaal
8750). De 4800 local surfacewaters zijn onderverdeeld in 42000 peilgebieden. In vergelijking tot de
schematisering in het PAWN instrumentarium zijn de local surfacewaters een factor 4 verfijnd.
Onderstaande figuren geven een voorbeeld van de indeling in local surfacewaters en peilgebieden, voor
een gebied ten oosten van Amersfoort.

Figuur 27

Indeling van local surfacewaters ten oosten van Amersfoort

Figuur 28

Indeling van peilgebieden (rode lijnen) ten oosten van Amersfoort. Aanwezige stuwen
zijn als groene punten weergegeven
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6

AFVOER - PEILRELATIES LOCAL SURFACEWATERS (STAP 3)

6.1

Inleiding
Een afvoer – waterstandsrelatie (Q-h relatie) geeft een relatie tussen de afvoer van een waterloop en het
oppervlaktewaterstand in die waterloop. Met een Q-h relatie is de dynamiek in het oppervlaktewater
vereenvoudigd te beschrijven. Op basis van de methode zoals beschreven in Delsman (2005, 2006) zijn
Q-h relaties berekend van de local surfacewaters in het projectgebied. Hiervoor dienen de geconstrueerde
afvoerverdeling (hoofdstuk 3), de geometrische kenmerken van waterlopen en stuwen (hoofdstuk 4) en de
indeling in local surfacewaters en peilgebieden (hoofdstuk 5) als invoer.

6.2

Methode

6.2.1

Globale methode
Een local surfacewater in MOZART is in feite een verzameling van verschillende waterlopen in een gebied.
Wanneer door neerslag meer water naar een local surfacewater toestroomt, dan stijgt het
oppervlaktewaterpeil in de verschillende waterlopen. Hierdoor neemt de afvoer uit het local surfacewater
toe. De waterbalans van een local surfacewater ziet er in zijn eenvoudigste vorm als volgt uit:
Quit = Qin - ∆B,

(1)

ofwel: de afvoer uit het local surfacewater is de instroom minus het bergingsverschil. De afvoer en de
berging in het local surfacewater zijn beide functies van het oppervlaktewaterpeil (P):
Quit = f(P), en B = f(P).

(2)

Bij een model waarbij elke waterloop apart wordt gemodelleerd, volgt het oppervlaktewaterpeil direct uit dit
stelsel van vergelijkingen.
In de nieuwe schematisatie van MOZART is er echter, om rekentijden te beperken, een onderscheid
gemaakt in het ruimtelijke schaalniveau waarop de waterbalans wordt berekend (het local surfacewater)
en het schaalniveau van het oppervlaktewaterpeil (het peilgebied). Er is een directe relatie gelegd tussen
de afvoer van een local surfacewater en het geborgen volume water:
Quit = f(B)

(3)

Deze relatie is gelegd door in een voorbewerkingsfase met een eenvoudig oppervlaktewatermodel een
reeks verschillende afvoeren hydraulisch door te rekenen. De afvoer uit het local surfacewater is in deze
procedure verdeeld over de verschillende waterlopen in het local surfacewater (zie ook Figuur 29). Hierbij
is de aanname gedaan dat de relatieve verdeling van de afvoer over de waterlopen binnen een local
surfacewater constant kan worden verondersteld, volgens de berekende afvoerverdeling (hoofdstuk 3).
Met de in het oppervlaktewatermodel berekende peilen is het in het oppervlaktewater geborgen volume
water te berekenen. De berekende relatie tussen de peilen en het volume in het local surfacewater wordt
in de MOZART berekening gebruikt om uit het geborgen volume water ná de berekening van de
waterbalans direct het peil te bepalen:
Ppeilgebied = f(Blocal surfacewater)
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Van afvoerverdeling naar afvoer per waterloop

Deze procedure is voor een geheel stroomgebied tegelijk uitgevoerd. De hydraulische situatie in het
stroomgebied is zo goed in samenhang te beschouwen, waardoor hydraulische problemen als de
verdeling van water over splitsingspunten en opstuwing goed in de schematisatie te vatten zijn. De
methode waarop de Q-h relaties precies worden bepaald is beschreven in Delsman (2005) en Delsman
(2006), en beknopt beschreven in paragraaf 6.2.2.

6.2.2

Stationaire berekening van het oppervlaktewaterpeil
Voordat de peilverdeling in het gebied wordt bepaald wordt de opgegeven afvoer verdeeld over het gebied
(zie Figuur 29). Het uitstroompunt krijgt de volledige afvoer toebedeeld, een bovenstroomse stuw met een
klein stuwgebied krijgt bijvoorbeeld slechts 1% van de opgegeven afvoer.

2a: peil = peil
benedenstrooms

1a: peil = stuwpeil

1b: verhang is
evenwichtsverhang bij
geldend peil

3a: peil = peil
benedenstrooms

2b: verhang is verhang
tot evenwichtspeil
bovenstrooms
3b

1a

1b

2a

2b

3a

he

he = evenwichtsdiepte

peilgebied
Figuur 30

Peil- en verhangberekening in verschillende situaties

Per startpunt van een waterloopsegment (alle met a gemarkeerde punten in Figuur 30) wordt een
waterstand berekend. Wanneer er een stuw aanwezig is op deze locatie, wordt de waterstand berekend
als de waterstand bij een vrij afstromende stuw (1a). Wanneer er geen stuw aanwezig is, wordt de
waterstand bovenstrooms in het benedenstroomse segment overgenomen (2a, 3a).
Het waterverhang wordt ook voor elk segment bepaald (alle met b gemarkeerde punten in Figuur 30).
Hiervoor worden voor elk segment twee waterstanden bepaald op het meest bovenstroomse punt. Eén
wordt bepaald door vanuit de waterstand in het startpunt met de Manning-formule het waterverhang te
berekenen. Dit waterverhang doorgetrokken naar het bovenstroomse punt geeft de waterstand (verder:
gestuwde waterstand). De tweede is de waterstand in het geval van vrije afstroming (verder: vrije
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afstromings-waterstand). De waterdiepte is hierbij de evenwichtswaterdiepte. Deze volgt weer uit de
Manning-formule, maar nu is het bodemverhang gegeven. In de meeste gevallen wordt de hoogste van
beide bovenstroomse waterstanden gekozen. Waarna het uiteindelijke waterverhang volgt uit het verschil
tussen de benedenstroomse en bovenstroomse waterstand. De uitzondering hierop is de situatie waar de
benedenstroomse waterstand lager is dan de evenwichtswaterdiepte. Het waterverhang wordt nu gekozen
van de benedenstroomse waterstand tot de vrije afstromings-waterstand.
Deze procedure leidt tot de verschillende mogelijkheden in Figuur 30. In situatie 1b is de ‘gestuwde
waterstand’ hoger dan de ‘vrije afstromings-waterstand’, het waterverhang loopt van de benedenstroomse
waterstand tot de gestuwde waterstand. In situatie 2b is de vrije afstromings-waterstand hoger dan de
gestuwde waterstand. Het waterverhang loopt van de benedenstroomse waterstand tot de vrije
afstromings-waterstand. In situatie 3b is de benedenstroomse waterstand lager dan de
evenwichtswaterdiepte. Het waterverhang loopt van de benedenstroomse waterstand tot de vrije
afstromings-waterstand.
Het waterpeil bij een stuw (en vervolgens bovenstrooms) wordt gecorrigeerd wanneer blijkt dat een stuw
verdronken is. De formule voor een verdronken stuw wordt toegepast en verder in bovenstroomse richting
doorgerekend.
Nadat het waterpeil in het gehele gebied bekend is, berekent de GIS applicatie het volume
oppervlaktewater in het gebied. Per gridcel wordt de hoogte van de bodem van de waterloop afgetrokken
van het berekende peil en vermenigvuldigd met de oppervlakte aan waterloop in de gridcel (rekening
houdend met taluds). Deze procedure wordt herhaald voor de drie verschillende waterloopsklassen.
Tevens wordt de totale oppervlakte open water bepaald.
De berekeningen zijn uitgevoerd voor negen afvoeren, relatief ten opzichte van de maatgevende afvoer.
De afvoer die zijn doorgerekend zijn 0, 0.1, 0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1, en 2 maal de maatgevende afvoer. De
nadruk in de Q-h relatie is gelegd op de lage, meer voorkomende afvoeren.

6.2.3

Kwaliteitscontrole
De berekende Q-h relaties zijn in de procedure standaard op een aantal manieren gecontroleerd:
1.
Waterhoogte t.o.v. bodemhoogte
In deze controle wordt gekeken of de waterhoogte hoger is dan de bodemhoogte. Wanneer er debiet door
de waterloop stroomt, mag de waterloop niet droogvallen. Dit is basale test om rekenfouten in de
procedure op te sporen.
2.
Waterhoogte t.o.v. maaiveld
In deze controle wordt het waterpeil afgezet tegen het maaiveld. Het watersysteem is op basis van
ontwerpregels uit het Cultuurtechnisch Vademecum ontworpen, naar verwachting zou het water tot een
debiet van 2 maal maatgevend dan ook niet boven maaiveld uit mogen komen.
3.
Opeenvolging van peilen stroomafwaarts
In deze controle wordt gekeken of het waterpeil in stroomafwaartse richting ook daadwerkelijk afneemt.
4.
Toename van het volume van een local surfacewater bij oplopend debiet
Het volume van de local surfacewaters wordt voor verschillende debieten vergeleken. De volumes moeten
oplopen bij oplopend debiet.
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5.
Toename van het waterpeil bij oplopend debiet
De waterpeilen die zijn berekend bij verschillende afvoeren worden onderling vergeleken. Er wordt
nagegaan of de peilen oplopen bij een toenemend debiet. Het is evenwel mogelijk dat in een peilgebied
het verhang iets afneemt bij een verhoogd waterpeil, waardoor bovenstrooms lagere peilen worden
berekend bij een toenemend debiet.
6.
Opstuwing waterpeil in de verwachte orde
Het waterpeil bij afvoer 0, halve maatgevende afvoer en maatgevende afvoer worden met elkaar
vergeleken. De opeenvolgende opstuwing moet in de orde 40 cm liggen.
7.
Visuele controle Q-h relatie
De berekende Q-h relaties zijn steekproefsgewijs gecontroleerd, met name wanneer in voorgaande checks
afwijkingen werden geconstateerd.
Aan controles 1, 3, 4 en 5 is voor 100% voldaan. Aan controle 2 is voor meer dan 95% voldaan. Waar
waterpeilen boven maaiveld uitkwamen is de Q-h relatie achteraf gecorrigeerd, om peilen boven maaiveld
te vermijden. Controle 6 is uitgevoerd, maar hier is niet daadwerkelijk op gestuurd. De variatie tussen
waterlopen was te groot om deze check als harde voorwaarde te hanteren.
Hoewel deze controles tot een gebiedsdekkend goed resultaat leidden, komen er lokaal afwijkingen voor.
Waar de afvoer-peilrelaties tot onacceptabele peilen leidden, is de afvoer-peilrelatie herzien. Specifiek zijn
de afvoer-peilrelaties gecorrigeerd die ofwel leidden tot peilen boven maaiveld bij maatgevende afvoer,
ofwel tot een drooglegging van meer dan 4 meter. De afvoer-peilrelatie is in de procedure geschaald naar
in de omgeving voorkomende droogleggingen bij maatgevende afvoer.

6.3

Resultaten
Voor alle 5000 local surfacewaters zijn op de hierboven beschreven methode voor negen afvoeren
waterpeilen berekend. Op basis van deze berekeningen zijn afvoer - peilrelaties afgeleid en gecontroleerd.
Naast de in de vorige paragraaf beschreven gebiedsdekkende kwaliteitscontrole is extra ingezoomd op de
resultaten in een proefgebied in zuidoost Brabant, het stroomgebied van de Beerze.
In Figuur 31 zijn voor verschillende afvoeren (0, 0.2, 0.5, 0.8, 1 * maatgevende afvoer) de berekende
waterpeilen langs de loop van de Beerze weergegeven, evenals het bodemniveau en het maaiveld. Goed
te zien is dat de waterstanden de globale helling in het gebied volgen, maar niet de lokale verhogingen in
het maaiveld. De verschillende stuwen in de beek zijn goed te herkennen als sprongen in het waterpeil. Bij
3
een afvoer van 0 m /s vallen sommige gedeelten droog. De berekende waterpeilen laten zich goed
vergelijken met de werkelijk optredende variatie in het oppervlaktewaterpeil.
Figuur 33 toont als voorbeeld de afvoer-peilrelatie voor een local surfacewater in de beek de Beerze. De
ligging van het local surfacewater en de peilgebieden waarin deze is onderverdeeld is getoond in Figuur
32. De Q-h relatie van het local surfacewater bestaat eigenlijk uit verschillende afvoer-peilrelaties, namelijk
voor elk peilgebied één (omwille van de leesbaarheid van de figuur worden niet alle peilen getoond). Het
peil in alle peilgebieden in het local surfacewater is afhankelijk gesteld van de afvoer van het local
surfacewater (zie de uitleg in paragraaf 6.2.1).
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Figuur 31

Berekende waterpeilen voor verschillende afvoeren langs de Beerze, een beek in
zuidoost Brabant

Figuur 32

Local surfacewater in de Beerze, onderverdeeld in verschillende peilgebieden
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Q-h relaties voor een local surfacewater in de Beerze, met verschillende peilen per
peilgebied

In de waterpeilen in Figuur 33 komen de in het gebied aanwezige stuwen duidelijk naar voren. De hogere
waterpeilen liggen achter de stuw in het local surfacewater (zie de groene stippen in Figuur 32), de lagere
ervoor, met daartussen een peilverschil van iets meer dan een meter. Dit is in lijn met de berekende
klepstanden: deze zijn 15,25 m NAP voor de stuw in het noordoosten van het gebied, en 16,45 m NAP
voor de stuw in het local surfacewater zelf. De variatie van de waterpeilen met toenemende afvoer laat het
verloop zien van de algemene stuwformule. Twee peilgebieden kennen bij lagere afvoeren een
gelijkblijvend waterpeil (peilgebieden 410360 en 410502). Pas bij hogere afvoeren begint het waterpeil op
te lopen. De waterlopen hebben een hoger bodemniveau dan het waterpeil in de beek, en de eigen afvoer
is niet voldoende om significante peilstijgingen te veroorzaken. Pas wanneer het waterpeil in de beek
begin te stijgen, worden deze waterlopen ‘aangetakt’ en stijgt ook hier het waterpeil.
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De methode om afvoer-peilrelaties af te leiden uit landsdekkende bestanden leunt op een aantal
aannamen, die – zeker op lokale schaal – niet altijd opgaan. De eerste aanname is dat het
afstromingspatroon goed kan worden afgeleid op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland. Dit
blijkt in de haarvaten niet altijd goed te gaan, ook zijn er afwijkingen op de droge zandgronden en in de
vlakkere gebieden.
De berekening van de afvoer-peilrelaties gebruikt het afgeleide afvoerpatroon en de afgeleide kenmerken
van de waterlopen en stuwen, en de indeling in local surfacewaters en peilgebieden als invoer. De afvoerpeilrelaties leunen hiermee op alle in de voorgaande stappen gemaakte aannamen. De belangrijkste
hiervan is dat de kenmerken van waterlopen en stuwen uitgaan van een geïdealiseerd ontwerp, geheel
volgens de ontwerpregels van het Cultuurtechnisch Vademecum. Hoe meer de inrichting van een gebied
afwijkt van deze ontwerpregels, hoe meer de afvoer-peilrelaties en uiteindelijk de afvoerdynamiek zal
afwijken van de werkelijke afvoerdynamiek.
De afvoer-peilrelaties bestrijken de afvoervariatie van 0 tot 2 maal de maatgevende afvoer. De bovengrens
is gelijk aan de in het Cultuurtechnisch Vademecum ‘bankfull-discharge’, de afvoer waarbij het water tot de
insteek van de waterloop staat. Overstroming van de waterlopen wordt niet beschouwd. De afvoerpeilrelaties zijn daarom niet direct geschikt voor extreme afvoergebeurtenissen, waarbij overstromingen
optreden.
De resultaten moeten dan ook op hun waarde worden beoordeeld. Door de gemaakte aannamen en de
afhankelijkheid van landelijke beschikbare gegevensbronnen zullen de resultaten zeker lokaal afwijken
van werkelijke afvoer-peilrelaties. De afvoer-peilrelaties moeten voor stroomgebieden van primaire
waterlopen een goede verhouding geven tussen afvoeren, en in het oppervlaktewatersysteem optredende
berging. Ook het proces van geremde afvoer door hogere waterstanden moet op regionale schaal goed
worden gerepresenteerd. Een beschouwing van berekende waterpeilen en de resulterende afvoerpeilrelaties in het stroomgebied van de Beerze (Figuur 31 en verder) geeft vertrouwen in de waarde van de
berekende afvoer-peilrelaties: de dynamiek van de waterpeilen laat zich goed vergelijken met werkelijk
optredende waterpeilen.
In de regionale pilots van het NHI is een vergelijking voorzien met afvoer-peilrelaties, gegenereerd voor
regionale detailmodellen. Deze afvoer-peilrelaties zijn gebaseerd op berekeningen met een hydraulisch
model voorzien van regionaal verzamelde waterloop- en stuwkenmerken. Zij vormen daarmee een goede
vergelijkingsbasis voor de voor het NHI afgeleide afvoer-peilrelaties. Na afloop van deze vergelijking zal
een beter inzicht zijn verkregen in het toepassingsbereik van de methode.
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DISCUSSIE EN AANBEVELINGEN

De schematisering van het regionale oppervlaktewater in het model MOZART is in twee sporen
gerealiseerd. Het lage, peilbeheerste deel van Nederland is geschematiseerd in nauw overleg met de
betrokken waterschappen. De meeste gegevens die voor de schematisatie nodig waren bleken goed
voorhanden bij de waterschappen. Het afstromingspatroon bleek minder vaak voorhanden, en is slechts
opgenomen wanneer de gegevens beschikbaar waren. De resulterende schematisatie is voorgelegd aan
de betrokken waterschappen, die alle in hebben gestemd met het resultaat. Er zijn 3500 peilbeheerste
local surfacewaters onderscheiden en geparametriseerd.
In de local surfacewaters in hellend Nederland is voor een juiste parametrisatie van MOZART met name
de Q-h relatie van belang. Dit is de relatie tussen de afvoer en het oppervlaktewaterpeil. Deze informatie
bleek niet landsdekkend compleet en consistent beschikbaar bij de waterschappen. Er is daarom besloten
de schematisatie van de vrij afwaterende local surfacewaters te baseren op landsdekkend beschikbare
gegevensbestanden, waar mogelijk aangevuld met waterschapsinformatie. De aanpak heeft geresulteerd
in 5000 vrij afwaterende local surfacewaters met bijbehorende kenmerken.
De procedure om van landsdekkend beschikbare gegevensbestanden te komen tot een indeling van local
surfacewaters en het afleiden van Q-h relaties bestaat uit een aantal stappen. Eerst is met behulp van het
Actueel Hoogtebestand Nederland en de Top10 waterlopen een hydrologisch correct afstromingspatroon
geconstrueerd. In combinatie met de specifieke afvoer is een inschatting gemaakt van de maatgevende
afvoer per gridcel. Op basis van deze maatgevende afvoer zijn waterlopen gedefinieerd. Deze hoeven niet
per se overeen te komen met de werkelijke ligging van de waterlopen. Vooral in de uiterste bovenlopen
van beken, en in vlakkere gebieden gaat dit niet altijd goed. Deze locaties vormen óf geen groot probleem
voor het uiteindelijke modelresultaat, of ze zijn zoveel mogelijk gecorrigeerd (zie hoofdstuk 3).
Het Cultuurtechnisch Vademecum geeft richtlijnen voor het ontwerp van het ontwateringsstelsel van het
landelijk gebied (Werkgroep CTV, 1988). Om kenmerken van de waterlopen in te schatten, is
verondersteld dat het landelijk gebied volledig is ingericht volgens de in het CTV beschreven richtlijnen.
Gebruik makend van het afvoerpatroon, landgebruik en bodemkenmerken zijn de richtlijnen toegepast op
de waterlopen. Dit is natuurlijk een benadering van de werkelijkheid, omdat het CTV zeker niet overal zo
consequent is toegepast als deze methode verondersteld. Toch komen de resultaten op landelijke schaal
overeen met gemeten kenmerken en zijn daarmee plausibel te noemen.
Local surfacewaters en peilgebieden zijn onderscheiden op basis van het afstromingspatroon. Local
surfacewaters zijn in hellend Nederland gedefinieerd als het afwateringsgebied van een primaire
waterloop, oftewel een waterloop met een maatgevende afvoer van meer dan 100 l/s. Peilgebieden zijn
onderscheiden als afwateringsgebied van secundaire waterlopen (> 25 l/s) en stuwlocaties.
Q-h relaties zijn voor de local surfacewaters afgeleid met behulp van een eenvoudig stationair
oppervlaktewatermodel. De berekening van de Q-h relaties gebruikt het afgeleide afvoerpatroon en de
afgeleide kenmerken van de waterlopen en stuwen, en de indeling in local surfacewaters en peilgebieden
als invoer. De Q-h relaties leunen hiermee op alle in de voorgaande stappen gemaakte aannamen. De
belangrijkste hiervan is dat de kenmerken van waterlopen en stuwen uitgaan van een geïdealiseerd
ontwerp, geheel volgens de ontwerpregels van het Cultuurtechnisch Vademecum. Hoe meer de inrichting
van een gebied afwijkt van deze ontwerpregels, hoe meer de Q-h relaties en uiteindelijk de
afvoerdynamiek zal afwijken van de werkelijke afvoerdynamiek. Gegeven dit voorbehoud is met de
beschikbare gegevens een duidelijk plausibele schematisatie van het regionale oppervlaktewater in vrij
afwaterend Nederland geconstrueerd.
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Aanbevelingen
Informatie over het regionale oppervlaktewater leunt sterk en zal sterk blijven leunen op inbreng vanuit de
regionale waterbeheerders. Om ook in de toekomst een goede schematisatie van het regionale
oppervlaktewater in het NHI te kunnen garanderen, moeten de regionale waterbeheerders dan ook
duidelijk betrokken worden bij het instrumentarium. Een goede manier hiervoor lijkt het werken aan een
gezamenlijke kennisbasis, waarin het voor alle betrokken partijen loont om bij te dragen. Eerste stappen
richting een zogeheten ‘Hydrologische Bibliotheek’ zijn inmiddels gezet.
De huidige schematisatie van het regionale oppervlaktewater gaat sterk uit van een gekozen
modelconcept, in dit geval MOZART. Dit is een logische keuze, aangezien deze fase 1+ van het NHI er op
is gericht om met de meest recente gegevens een zo goed mogelijk model op te leveren voor landelijke
beleidsanalyses. In volgende fasen van het NHI verdient het aanbeveling om meer uit te gaan van de
gegevens en modellen die bij de regionale waterbeheerders al beschikbaar zijn. Voor landsdekkende
berekeningen zullen daarbij goede opschalingstechnieken bedacht moeten worden.
De twee genoemde aanbevelingen gelden vooral voor de middellange tot lange termijn. Ook voor de korte
termijn zijn enkel aanbevelingen te maken. Een eerste aanbeveling is om Hoogheemraadschap Delfland
nogmaals te benaderen voor een herziening van de schematisatie van het regionale oppervlaktewater.
Tijdens de herziening van peilbeheerst Nederland kon het hoogheemraadschap helaas geen capaciteit
vrijmaken, waardoor voor Delfland voorlopig de oude PAWN schematisatie wordt gebruikt.
De schematisatie van hellend Nederland kan op een aantal punten worden verbeterd:
Meer waterschapsgegevens toepassen in de procedure. Met de toenmalig beschikbare
waterschapsgegevens was het niet mogelijk de procedure te doorlopen, waardoor voor een
automatische procedure is gekozen. Wanneer meer gegevens beschikbaar komen, kunnen de
resultaten van deze procedure worden vervangen door werkelijke gegevens.
Verwijderen van niet-bestaande waterlopen op droge gronden. Op droge gronden komt het voor dat
de procedure waterlopen berekent die in werkelijkheid niet bestaan (paragraaf 3.3).
Regionale kennis over de inrichting van het gebied meenemen in de procedure om de geometrische
kenmerken af te leiden.
Kennis van peilen in het peilbeheerste gebied meenemen in de afleiding van Q-h relaties. Op de
grens van hellend Nederland komen beken regelmatig uit in peilbeheerst gebied. Waterpeilen in dit
gebied zorgen voor opstuwing in de beek. Dit is vooralsnog niet meegenomen in de procedure. Ook
voor de routing tussen local surfacewaters is er nog geen connectie gelegd tussen hellend en
peilbeheerst Nederland.
Herzien van de PAWN districtsindeling. Uit de verzamelde routinggegevens blijkt dat veel water over
districtsgrenzen heen stroomt. De huidige indeling in districten lijkt daarmee niet langer te voldoen als
indeling in homogene afwateringsgebieden.
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BIJLAGE 1

Overzicht gebruikte programmatuur

Stap
1) Afstromings- /
afvoerpatroon

Programma / script
SOW.AML

2) Geometrische
kenmerken
waterlopen en
stuwen

Preprocess.exe
CreateWL.exe
GetWLInfo.exe
GetControlInfo.exe
Kenmerken.exe
KenmerkenStuwen.exe
VOORBEWERKING.AML

11

Joost Delsman

KLEWAKOP.AML

43

Joost Delsman

ANALYSE.AML

02

Joost Delsman

CORRIGEERQH.AML

04

Joost Delsman

LSWBESTANDEN.AML

05

Joost Delsman

MOZARTIN.EXE

2.1NHI

Joost Delsman

3) Afleiden Q-h
relaties

4) Afleiden invoer
MOZART

Versie
ldroj

Contactpersoon
Joost Delsman
(Deltares)

Martin Mulder
(Alterra)

Omschrijving
AML script SOW (Schematisatie
OppervlakteWater) berekent op basis
van het AHN en de Top10 een
afstromingspatroon in hellend
Nederland. Versie ldroj gemaakt tijdens
‘levering databestanden regionaal
oppervlaktewater’ (Burgerhart &
Delsman, 2005)
Fortran programma’s kennen
kenmerken toe op basis maatgevende
afvoer, landgebruik en bodemtype, op
basis ontwerpregels Cultuurtechnisch
Vademecum

AML script onderscheidt local
surfacewaters en peilgebieden, en
middelt kenmerken oppervlaktewater
over peilgebieden. Bereidt berekening
klewakop AML voor
AML script berekent
oppervlaktewaterpeil voor serie
afvoeren, op basis stationaire
hydraulica. Uitvoer is Q-h relatie
AML voert checks uit op berekende Q-h
relaties, zoals beschreven in paragraaf
6.2.3
AML corrigeert Q-h relaties waar deze
onwaarschijnlijke droogleggingen
oplevert, of waterstanden boven
maaiveld
AML maakt op basis Q-h relaties en
overige kenmerken invoerbestanden
voor MOZART aan (lsw.dik,
lswvalue.dik, lswrouting.dik, uslsw.dik,
uslswdem.dik)
Programma past tijden aan aan
rekenperiode, en checkt schematisatie
op consistentie. Draait mee in NHI.

December 2008, versie NHI\FASE_1+\2008\DR4\v1.1, bijlage 1
-1-

NHI

BIJLAGE 2

Aanpassingen software MOZART

Inleiding
Deze bijlage beschrijft de aanpassing van een deel van de software van MOZART. Deze aanpassing heeft
plaatsgevonden in NHI fase 1+. In fase 1 is reeds een vergaande aanpassing gedaan aan de software van
MOZART. Alle ‘processen’ die zich bezig hielden met de berekening van de onverzadigde zone en
uitwisseling met de atmosfeer zijn in deze aanpassing verwijderd (MOZART is een modulair opgezet
model, alle berekeningen die het model uitvoert zijn opgedeeld in afzonderlijke processen). Deze functies
zijn immers overgenomen door het model MetaSWAP. Alleen de processen die zich bezig houden met de
verdeling van water in het regionale oppervlaktewater zijn behouden. Dit zijn de processen 4.3.2.1, 5.1.1,
5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.1, 5.2.2, (5.2.3), 5.4. De werking van deze processen is beschreven in het
functioneel detailontwerp van MOZART (RWS-RIZA / WL|Delft Hydraulics, 2005).

Voor NHI fase 1+ zijn twee additionele veranderingen doorgevoerd in de modelcode van MOZART:
1) Mogelijkheid van wateraanvoer in vrij-afwaterende lsw’s
2) Mogelijkheid van routing van water tussen lsw’s (peilbeheerst en vrij afwaterend)
Gebruikersvragen van vrij afwaterende lsw’s die de mogelijkheid hebben tot wateraanvoer worden net zo
behandeld als van peilbeheerste lsw’s. In plaats van dat ze onafhankelijk van de prioriteit worden
meegenomen in de ‘eigen’ afvoer van een lsw, wordt per prioriteit een ‘dwlswex’ record aangemaakt. In de
allocatie wordt de vraag toegekend, of niet en daalt het peil.
Met de mogelijkheid van het uitwisselen van water tussen lsw’s wordt ervoor gezorgd dat:
1) Peilbeheerst en VA+W: overschotwater van een bepaald lsw alleen aan een benedenstrooms lsw ten
goede kan komen.
2) VA en VA+W: de waterbalans volledig berekend kan worden. Bovenstroomse afvoer is een
belangrijke post. Zonder bovenstroomse afvoer worden ook geen goede peilen berekend.
3) Doorspoeling alleen hoeft te worden opgegeven op de plaats waar het uit het districtswater wordt
gehaald. In eerdere versies moest doorspoeling per lsw worden opgegeven, waardoor totalen per
district niet klopten.
Waarbij:
VA = vrij afwaterend
VA+W = vrij afwaterend + wateraanvoer.
Datastructuur
De datastructuur voor de routing bestaat uit drie belangrijke items (zie onderstaande figuur). Ten eerste is
de routingstructuur opgeslagen in routing-structs. Deze geven informatie over welke lsw’s op elkaar
afwateren en met welk percentage van de afvoer dit gebeurt. Per lsw zijn er twee ketens van deze structs.
Een die de benedenstrooms gelegen lsw’s bevat (RoutDown). Hiervan tellen de fracties op tot 1. En een
tweede die de bovenstrooms gelegen lsw’s bevat (RoutUp).
In 4 velden van de LswValue wordt bijgehouden hoeveel routingwater er in elke stap beschikbaar is.
RoutOwn is het eigen water, afkomstig van de plots en kwel, RoutUpstr is het water van bovenstrooms.
RoutTotal is het totaal beschikbare water voor routing. In FluxesIn wordt voor vrij afwaterende lsw’s het
eigen water bijgehouden, los van de routing.
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Lsw
MaxCap

RoutDown

RoutDown

LswFrom
LswTo
Fraction

RoutUp

LswFrom
LswTo
Fraction

RoutUp
LswFrom
LswTo
Fraction

LswFrom
LswTo
Fraction

LswValue
RoutOwn
RoutUpstr
RoutTotal
FluxesIn

Globale opzet
Lsw vrij afwaterend met wateraanvoer krijgt code ‘W’ in Lsw→cLswType.

In proces 521 in MOZART komt een aparte routine voor vrij afwaterend met wateraanvoer, met Q-h relatie
en met administratie van gebruikers. Nog geen rekening houden met bovenstrooms water.
Routing van water wordt volledig opgepakt in proces 523, zowel voor peilbeheerste als voor vrij
afwaterende lsw’s.
DWLSWEX: DemAlloc is watervraag / overschot dat met systeemeigen water wordt gevuld. Uitwisseling
met district is daarmee niet meer Demand, maar Demand – DemAlloc. Waterbalans DW is op te stellen als
SUM(Demand – DemAlloc).
Proces 521Lsw, demand
Peilbeheerst (mz_521LswLcD):
Watervragen en -overschotten worden berekend. ‘Eigen afvoer’ krijgt prioriteit 1. Alle vragen en
overschotten per prioriteit gesommeerd opgeslagen in dwlswex. Voor routing gebeurt niets, alleen
routingvelden in lswvalue geinitialiseerd op 0.
Somfunctie:
De waterbalans van een vrij afwaterend lsw is als volgt (excl. gebruikers):
Quit + dS = Qin + Qupstr + P – E
Quit + Vt – Vt-1 = Qin + Qupstr + P – E
Quit + Vt – P + E = Vt-1 + Qin + Qupstr
In de VAD tabel wordt per record ook de linkerkant van deze vergelijking opgeslagen. De rechterkant
wordt voor de Q-h relatie berekend, waarmee het juiste record direct en zonder de vroeger benodigde
iteratie kan worden opgezocht.
(zie Simgro handleiding)
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Vrij afwaterend (mz_521LswWbSwR2):
Drainage en kwel wordt gesommeerd tot eigen afvoer. Users worden gesommeerd en afgetrokken van
eigen afvoer. De somfunctie wordt geinitialiseerd, rekening houdend met neerslag en verdamping. De
afvoer van het lsw wordt berekend aan de hand van een Q-h relatie. De Q-h relatie wordt direct bepaald
aan de hand van somfunctie. Zonder routing krijgt de afvoer prioriteit 1 en wordt opgeslagen in dwlswex.
Met routing blijft de dwlswex leeg, en wordt de eigen toevoer (Qin) opgeslagen in LswValue→RoutOwn en
LswValue→FluxesIn. De echte afvoer kan pas in proces 523 (routing) bepaald worden, omdat
bovenstroomse afvoer nog niet bekend is.
Vrij afwaterend met wateraanvoer (mz_521LswWbA):
Drainage en kwel wordt gesommeerd tot eigen afvoer. De somfunctie wordt geinitialiseerd, rekening
houdend met neerslag en verdamping. De afvoer van het lsw wordt berekend aan de hand van een Q-h
relatie. De Q-h relatie wordt direct bepaald aan de hand van somfunctie. Zonder routing krijgt de afvoer
prioriteit 1 en wordt opgeslagen in dwlswex. Met routing blijft de dwlswex leeg, en wordt de eigen toevoer
(Qin) opgeslagen in LswValue→RoutOwn en LswValue→FluxesIn. De echte afvoer kan pas in proces 523
(routing) bepaald worden, omdat bovenstroomse afvoer nog niet bekend is.
Users worden in een wateraanvoer lsw apart behandeld, per prioriteit worden ze gesommeerd en wordt
een dwlswex record aangemaakt.
Proces 523, Demand
Proces 523 berekent de routing van ‘overschot-water’ door het systeem. Per oplopende prioriteit wordt
bekeken of er systeem-eigen water beschikbaar is om aan de watervraag te voldoen. Per prioriteit worden
de volgende stappen doorlopen:
Per lsw (in benedenstroomse richting):
Per dwlswex:
Stap 1: bereken beschikbare hoeveelheid water. Vooral van belang in eerste lus. In eerste lus wordt
de beginsituatie geinitialiseerd. Niet als aparte lus, omdat tekorten in peilbeheerste lsw’s met prioriteit
1 net zo moeten worden behandeld als gebruikersonttrekkingen.
Stap 2: bekijk in hoeverre aan de vraag kan worden voldaan. Sla op hoeveel van de vraag uit
systeemeigen water komt (dwlswex→DemAlloc). Een eventuele restpost (Demand – DemAlloc) moet
uit het districtswater worden aangevuld.
Stap 3: haal de overgebleven vraag (DemAlloc) zoveel mogelijk uit eigen toevoer. Peilbeheerst:
MAX(RoutOwn – DemAlloc, 0), Vrij afwaterend resultante van Q-h (er komt ook een deel uit de
volumeverandering). Nu ook bekend wat er aan bovenstroomse toevoer nodig is.
Stap 4: haal overgebleven vraag uit bovenstroomse toevoer. Verdeel tekort over de bovenstroomse
lsw’s. Bereken daarvoor eerst het percentage van de bovenstroomse afvoer dat benodigd is voor het
aanvullen van het tekort. Vermenigvuldig de bovenstroomse afvoeren met deze factor. Peilbeheerst:
pas factor toe op totaal, eigen voorraad en bovenstroomse afvoer. Vrij afwaterend: pas factor toe op
totaal. Bereken nieuwe factor voor eigen voorraad en bovenstroomse afvoer. Om alle bovenstroomse
lsw’s af te werken wordt per stap bijgehouden welke lsw’s zijn bekeken. In de volgende stap worden
daar de bovenstroomse lsw’s weer van langsgelopen. En zo verder tot er geen bovenstroomse lsw’s
meer over zijn (zie figuur).
Stap 5: herbereken beschikbare hoeveelheid water, bovenstrooms kan immers iets aangepast zijn.
Sommeer bovenstroomse afvoeren tot RoutUpstr. ‘Eigen’ water in RoutOwn. Voor peilbeheerst is de
totale hoeveelheid beschikbaar water RoutTotal = RoutUpstr + RoutOwn. Voor Vrij afwaterend is het
de resultante van de Q-h relatie. Om alle benedenstroomse lsw’s af te werken wordt per stap
bijgehouden welke lsw’s zijn bekeken. In de volgende stap worden daar de benedenstroomse lsw’s
weer van langsgelopen. En zo verder tot er geen benedenstroomse lsw’s meer over zijn (zie figuur).
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Stap 4: Verdeel tekort bovenstrooms

Stap 5: Voer onttrekking benedenstrooms door

Nadat alle watervragen zijn afgehandeld kan worden vastgelegd hoe het water daadwerkelijk door het
systeem stroomt. Alle lsw’s worden nog eenmaal doorgelopen. De afvoer is de resultante van alle
bovenstroomse afvoer, de ‘eigen’ afvoer (PB: Dwlswex, V: LswValue→FluxesIn), en de onttrekkingen door
gebruikers. Voor de peilbeheerste lsw’s een eenvoudige optelling, voor de vrij afwaterende een resultante
van de Q-h relatie. Er worden lswlswex records aangemaakt voor de uitwisseling tussen de lsw’s. Voor de
vrij afwaterende wordt de dwlswex met prioriteit 1 ingevuld.
Afhandeling eigen water PB en wateraanvoer VA+W:
Omdat ‘eigen water’ in een peilbeheerst lsw wordt opgeslagen in dwlswex gaat het bij overschotten en
tekorten automatisch goed. Een overschot kent een negatieve demand, daaraan kan volledig worden
voldaan, deze wordt opgeslagen in de RoutOwn. Bij een volgend lsw is deze beschikbaar. (volgend lsw is
altijd benedenstrooms, omdat in benedenstroomse richting wordt gewerkt). Een tekort wordt net als een
gebruikersvraag opgelost.
Vrij afwaterende lsw’s met wateraanvoer worden automatisch goed behandeld. Boven afvoer 0 worden de
tekorten zoveel mogelijk met eigen water aangevuld, net zoals bij de peilbeheerste. Onder afvoer 0 blijft er
een watervraag aan het district staan.
Aanpassing codering local surfacewaters
In de originele versie van Mozart was er sprake van twee typen local surfacewater (LswType): P
(peilbeheerst) en V (vrij afwaterend). Deze codering is veranderd naar vier typen: P (peilbeheerst, niet
veranderd), V (vrij afwaterend, nieuwe rekenwijze met peilgebieden), W (vrij afwaterend nieuwe
rekenwijze, wateraanvoer mogelijk), en O (vrij afwaterend op originele manier berekend).
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Middelbaar

2 Veengronden met een veraarde bovengrond en zand in de ondergrond

1.0

Middelbaar

3 Veengronden met een kleidek

1.0

Middelbaar

4 Veengronden met een kleidek en zand in de ondergrond

1.0

Middelbaar

5 Veengronden met een zanddek en zand in de ondergrond

1.5

Middelbaar

6 Veengronden en moerige gronden op ongerijpte klei

1.0

Middelbaar

7 Stuifzandgronden

2.0

Breed

8 Podzolgronden in leemarm, fijn zand

2.0

Breed

9 Podzolgronden in zwak lemig, fijn zand

2.0

Breed

10 Podzolgronden in zwak lemig, fijn zand op grof zand

2.0

Breed

11 Podzolgronden in sterk lemig, fijn zand op keileem of leem

2.0

Breed

12 Enkeerdgronden in zwak lemig, fijn zand

1.0

Breed

13 Beekeerdgronden in sterk lemig, fijn zand

1.0

Breed

14 Podzolgronden in grof zand

1.5

Breed

15 Homogene zavelgronden

1.5

Middelbaar

16 Homogene, lichte kleigronden

1.0

Middelbaar

17 Kleigronden met een zware tussenlaag of ondergrond

1.0

Diep

18 Kleigronden op veen

1.0

Diep

19 Klei op zandgronden

1.0

Diep

20 Klei op grof zand

1.0

Diep

21 Leemgronden

1.0

Diep

22 Water

1.5

Breed

23 Stedelijk gebied

1.5

Breed
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Type profiel

1.0

De bodemfysische eenheid betreft hier de ‘oude’ indeling, niet de nieuwe zoals gepresenteerd in
deelrapport 11 - Bodem.

Taludhelling

1 Veengronden met een veraarde bovengrond

4

BIJLAGE 3

Toegekende taludhelling per bodemfysische eenheid4

NHI

4

Bodemfysische eenheid

Droogleggingsnormen (m-mv)

Gewenste droogleggingsnorm per afvoer situatie
BIJLAGE 4

Bankfull
situatie

Maatgevende
afvoer

1 Veengronden met een veraarde bovengrond

0.00

0.60

Bouwland
1.05

Grasland
0.85

Overig
0.85

2 Veengronden met een veraarde bovengrond en zand in de
ondergrond

0.00

0.50

1.05

0.85

0.85

3 Veengronden met een kleidek

0.00

0.60

1.00

0.85

0.85

4 Veengronden met een kleidek en zand in de ondergrond

0.00

0.50

1.00

0.85

0.85

5 Veengronden met een zanddek en zand in de ondergrond

0.00

1.05

0.85

0.85

6 Veengronden en moerige gronden op ongerijpte klei

0.00

1.10

0.90

0.90

7 Stuifzandgronden

0.00

0.50
0.60
.
0.50

0.95

0.85

0.85

8 Podzolgronden in leemarm, fijn zand

0.00

0.50

0.95

0.85

0.85

9 Podzolgronden in zwak lemig, fijn zand

0.00

0.50

1.00

0.85

0.85

10 Podzolgronden in zwak lemig, fijn zand op grof zand

0.00

0.50

0.95

0.85

0.85

11 Podzolgronden in sterk lemig, fijn zand op keileem of leem

0.00

0.50

1.10

0.90

0.90

12 Enkeerdgronden in zwak lemig, fijn zand

0.00

0.50

1.00

0.85

0.85

13 Beekeerdgronden in sterk lemig, fijn zand

0.00

0.60

1.10

0.90

0.90

14 Podzolgronden in grof zand

0.00

0.50

0.95

0.85

0.85

15 Homogene zavelgronden

0.00

0.60

1.30

0.90

0.90

16 Homogene, lichte kleigronden

0.00

0.60

1.30

0.90

0.90

17 Kleigronden met een zware tussenlaag of ondergrond

0.00

0.60

1.30

0.90

0.90

18 Kleigronden op veen

0.00

0.60

1.00

0.85

0.85

19 Klei op zandgronden

0.00

0.50

1.00

0.85

0.85

20 Klei op grof zand

0.00

0.50

0.95

0.85

0.85

21 Leemgronden

0.00

0.60

1.10

0.90

0.90

22 Water

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23 Stedelijk gebied

0.00

0.50

1.00

1.00

1.00

Halve maatgevende afvoer
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4

Bodemfysische eenheid

BIJLAGE 5

Invloed van droogleggingseis
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