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1

INLEIDING

1.1

Doel
Het voorliggende deelrapport “Landelijk Oppervlaktewater’ beschrijft de schematisatie van het landelijk
netwerk van oppervlaktewater in het distributiemodel DM, als onderdeel van het Nationaal Hydrologisch
Instrumentarium. Tevens beschrijft het rapport de globale modelconcepten en enkele aanpassingen aan
de software zoals die tijdens het NHI project zijn uitgevoerd.

1.2

Aanleiding
Het DM als onderdeel van het PAWN instrumentarium bestaat al sinds de eerste PAWN-studie (PAWN =
Policy Analysis of Water management of the Netherlands). Deze versie van DM is beschreven door RAND
Corporation (Wegner, 1981). Voor de Derde Nota Waterhuishouding is door WL/Delft Hydraulics en RIZA
een compleet nieuwe versie gemaakt (WL/RIZA, 1988-1989). Deze versie van het model is gebruikt voor
de Derde Nota Waterhuishouding (eind jaren tachtig), de WaterSysteemVerkenningen in de jaren negentig
en de Droogtestudie van enkele jaren geleden. Het model is beheerd en onderhouden door RIZA. Na de
droogtestudie is het model door RIZA opnieuw aangepast, zowel qua code als qua invoer. Eind 2007 is
het model door RIZA/Waterdienst overgedragen aan Deltares. Na de overdracht zijn naar aanleiding van
overdrachtstesten enkele zaken in het model verbeterd, en is op een aantal punten de invoer in overleg
met de WaterDienst aangepast. De DM versie die in NHI gebruikt wordt is versie 3.21.

1.3

Resultaten
In het NHI is in fase 1 en fase 1+ een relatief beperkte inspanning in het verbeteren van het DM gestoken.
De nadruk lag in deze fasen minder op het landelijke oppervlaktewater, en meer op de ondergrond; in fase
1 qua modelcodes en in fase 1+ qua parametrisatie.
Voor wat betreft het oppervlaktewater is in fase 1 de softwarematige koppeling van het districtmodel
MOZART met het ondergrondmodel MODFLOW-METASWAP gerealiseerd. In fase 1+ is veel energie
gestopt in het afleiden van een nieuwe schematisatie van local surface waters voor het regionale
oppervlaktewater. Dat is beschreven in deelrapport 4: Kenmerken regionaal oppervlaktewater.
Voor wat betreft het landelijk oppervlaktewater bestond de inspanning vooral uit het operationaliseren bij
Deltares van de overgedragen versie van DM, en het in beperkte mate aanpassen van de schematisatie.
Recente verbeteringen in de modelcode en in de modelinvoer worden in het nu voorliggende rapport
beschreven. Daarnaast is het nu voorliggende deelrapport op te vatten als een statusdocument van DM,
waarin de belangrijkste informatie over modelconcept en schematisatie te vinden is. Het rapport is daarom
op een aantal punten uitgebreider dan gezien de relatief beperkte DM-gerelateerde inspanning in het NHI
project verwacht mag worden.

1.4

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 worden de modelconcepten kort beschreven. Voor meer gedetailleerde informatie over
modelconcepten wordt verwezen naar de bijlagen en literatuurverwijzingen. Hoofdstuk 3 en volgende
hoofdstukken gaan in op enkele specifieke punten van de schematisatie. De plausibiliteit en het
toepassingsbereik worden beschreven in hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7 en 8 beschrijven de discussies en
aanbevelingen voor NHI fase 2. De literatuurreferenties zijn te vinden in hoofdstuk 9.
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2

MODELCONCEPT

2.1

Algemeen
Het DM bepaalt de waterverdeling in een geschematiseerd stelsel van oppervlaktewateren. Hierbij worden
de volgende randvoorwaarden gebruikt:
− het geschematiseerde oppervlaktewaternetwerk;
− capaciteitsbeperkingen in het netwerk door sluizen, gemalen etcetera;
− de vraag en het aanbod van water; en
− het gevoerde kwantitatieve waterbeheer volgens in de invoer opgegeven regels.
Het Distributiemodel is “0D” en “semi stationair”. Het is een waterbalansmodel, geen hydrodynamisch
model.
De belangrijkste aannames van het Distributiemodel zijn:
− De waterbeweging is stuurbaar, dat wil zeggen dat water met inzet van de juiste middelen binnen de
lengte van een rekentijdstap overal waar gewenst kan worden gebracht (evenwichtstoestand binnen
de tijdstap lengte); daarom wordt nu een rekentijdstap van tien dagen (een decade) in DM gebruikt;
− De mogelijkheden tot sturing worden daadwerkelijk ingezet om een maximale aan- en afvoer te
realiseren (minimalisatie van watertekort en overlast).
Het model biedt verschillende mogelijkheden om het kwantitatieve beheer in het model op te geven. Een
belangrijke optie is de mogelijkheid om aan afzonderlijke (deel)vragen van watergebruikers een prioriteit
toe te kennen. Op die manier kan in situaties met watertekort voorrang worden gegeven aan bijvoorbeeld
een onttrekking voor drinkwatervoorziening boven een onttrekking voor landbouwberegening
bovenstrooms. Watervragen of lozingen met een lagere prioriteit zullen bij (lokale) tekorten als eerste
worden beperkt conform de verdringingsreeks. Voor meer informatie over de verdringingsreeks wordt
verwezen naar de Waterdienst website van de droogtestudie:
http://www.droogtestudie.nl/Achtergrondinformatie/samenvattingen/64/index.html.
Vaak wordt het Distributiemodel in combinatie met het hydrologisch model MOZART gebruikt. In het
PAWN instrumentarium berekent MOZART de waterbalans per plot (landelijk gebied), per Local Surface
Water (Lsw) en per Districtwater (Dw). In het NHI wordt de waterbalans per plot met MODFLOWMETASWAP bepaald en wordt MOZART alleen gebruikt voor de balansen van de local surface waters en
de districten.
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Figuur 1

Schematisch DM netwerk: knopen (groen), takken (blauw) en randknopen (paars)

Het Distributiemodel netwerk is opgebouwd uit takken en knopen (zie figuur 1).
Knopen representeren volumes water, maar ook:
− locaties waar waterlopen samen komen;
− locaties waar aan water gerelateerde activiteiten plaatsvinden (lozing, onttrekking);
− randen van het beschouwde systeem (Noordzee, Waddenzee).
In het model worden de berekeningen per knoop uitgevoerd.
Water stroomt van de ene naar de andere knoop via een tak. De tak representeert een eventueel
geldende beperking voor de uitwisseling van water tussen twee knopen. Voorbeelden van deze
beperkingen zijn de capaciteit van een pomp, een verval of de eventueel peilafhankelijke
fysieke/hydraulische capaciteit van een waterloop. Verder kan bij een tak een gewenst debiet worden
opgegeven met bijbehorende prioriteit; een typische toepassing is een gewenst koelwaterdebiet langs
elektriciteitscentrales.
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Voor het aanvoeren van water en het afvoeren van overtollig water kunnen regels worden opgegeven per
knoop, de zogenaamde verdeelsleutels. Deze sleutels geven aan via welke routes water aangevoerd dan
wel geloosd moet worden. Er kunnen verschillende typen beslisregels worden gespecificeerd, zoals:
vaste of variabele verhouding in de tijd;
afhankelijk van het peil op de knoop of
afhankelijk van een debiet of zoutconcentratie op een andere locatie in het netwerk.
In hoofdstuk 4 worden enkele voorbeelden gegeven.
Lozingen op en onttrekkingen aan het DM vinden plaats op de knopen. De MOZART districten zijn daarom
gekoppeld aan de knopen. De MOZART districten representeren een verzameling van polders, vrij
afwaterende en/of gestuwde gebieden. Districten zijn opgebouwd uit kleinere eenheden, de
afwateringselementen (local surface water) of peilgebieden (weir areas). MOZART berekent de
watervragen per district, en per prioriteit voor verschillende gebruikers in het district. Zo wordt de
districtsvraag
onderscheiden
in
watervragen
voor
peilbeheer,
beregening,
drinken
industriewatervoorziening en doorspoeling.
In het NHI wordt het landelijk gebied met MODFLOW-METASWAP doorgerekend; de afvoer vanuit het
landelijk gebied, maar ook de gewenste aanvoer (infiltratie vanuit de waterlopen en/of beregening uit
oppervlaktewater) worden naar de MOZART local surface waters doorgegeven. MOZART berekent
uiteindelijk de watervragen en –lozingen per district en geeft deze door aan DM.
Met behulp van uitwisselingslocaties worden de relaties gelegd tussen de MOZART districten en de
knopen in het DM netwerk. Deze uitwisselingslocaties worden gekenmerkt door het type uitwisseling
(lozing, onttrekking, of beide) en een maximum capaciteit. Bij de uitwisselingslocaties is vrijwel altijd
sprake van een kunstwerk (gemaal, stuw, inlaatpunt) of een in capaciteit beperkte waterloop. Een voor een
district berekende lozing of onttrekking wordt met behulp van verdeelsleutels (factoren) verdeeld over
desgewenst meerdere knopen van het Distributiemodel netwerk. Dit is vastgelegd in de zogenaamde
DistKeys (DwKeys) file.

2.2

DM parameters
Knopen kennen de volgende kenmerken (zie figuur 2):
3
− onttrekking: onttrekking ten behoeve van drink- en industriewater (m /s),
− fracties en prioriteiten: de fracties en prioriteiten bepalen hoe de bovengenoemde onttrekkingen
worden verdeeld. In het kader van NHI zijn deze ongewijzigd gelaten,
2
− oppervlak/volume: oppervlak van het met de knoop geschematiseerde open water (miljoenen m ) en
3
volume daarvan in miljoenen m (het volume is van belang voor berekening van waterpeilen en
waterkwaliteitsberekeningen),
3
− kwel: de hoeveelheid kwel direct naar het open water van de knoop (m /s), negatieve kwel is
wegzijging.
− optioneel: peilbeheer: minimum peil, gewenst peil (tijdtabel), maximum peil.
Bij randknopen (bv. Rijn en Maas) kan een rivierafvoer worden opgegeven.
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Harlingen (naam knoop)

214

(knoopnummer)
10055

(taknummer)
(naam tak)

Van Harinxma kanaal

Friese boezem (naam knoop)

125

(knoopnummer)

(kenmerken knoop) 125: Friese Boezem
onttrekking: 0.00
fracties: 0.0/0.0/0.0
prioriteiten: 0.0/0.0/0.0
oppervlak/volume: 0.00/0.00
kw el: 0.0

Figuur 2

Voorbeeld presentatie Distributiemodel netwerk.

Takken (zie Figuur 3) worden gedefinieerd met een richting; in Figuur 3 geeft de pijl de richting van de
benedenstroomse knoop. Dit betekent niet dat dit de enige mogelijke stromingsrichting is. Iedere tak heeft
twee kenmerken:
− de capaciteit van de tak in bovenstroomse richting en
− de capaciteit van de tak in benedenstroomse richting.
Optioneel kan een gewenst debiet met een bijbehorende prioriteit worden opgegeven.
De capaciteit in de buurt van de knoop, zoals aangegeven in figuur 3, geeft de transportcapaciteit van de
tak aan in de richting van die knoop. In figuur 3 representeert tak 10055 een sluizencomplex aan de
Waddenzee, tak 10049 representeert twee gemalen die afvoeren naar het IJsselmeer. De capaciteit in de
buurt van de knoop geeft de transportcapaciteit van de tak aan in de richting van die knoop. Vanuit knoop
3
180 kan met een capaciteit van 97.0 m /s worden afgevoerd richting knoop 125. Vanuit knooppunt 209 is
3
geen stroming richting knoop 125 mogelijk: de capaciteit is 0 m /s.
Verdeelsleutels zijn gekoppeld aan knopen. In figuur 3 heeft knoop 125 een verdeelsleutel met de
volgende kenmerken:
− 'EXT 10049 1.00' betekent een onttrekking (extraction) via tak 10049 uit knoop 180 met een fractie
van 1 ('1.00' = 100%) van de totale onttrekking ten behoeve van knoop 125. De capaciteit van deze
3
onttrekking is maximaal 97.0 m /s.
− 'DIS 10048 0.30' betekent een afvoer (discharge) via tak 10048 naar knoop 209 met een fractie van
0.30 van de totale afvoer van knoop 125. De rest van de afvoer gaat voor 30% via tak 10049 ('DIS
10049 0.30') en voor 40% via tak 10055 ('DIS 10055 0.40').
Het totaal van de fracties van onttrekking en afvoer moet altijd 1 zijn (100%).
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De verdeelsleutels kunnen in het model overruled worden als takcapaciteiten bereikt worden. Als
bijvoorbeeld bij gebruik van de verdeelsleutels voor waterafvoer de capaciteit op een van afvoerende
takken wordt bereikt, wordt resterend overtollig water op de knoop afgevoerd via de andere takken
genoemd in de verdeelsleutels (DIScharge sleutels) die nog wel afvoercapaciteit hebben. Als alle
takcapaciteiten zijn bereikt, en er is een peilvolume relatie en peilbeheer gedefinieerd op de knoop, dan
zal het peil op de knoop stijgen, maar niet boven maximum peil. Als er geen peilvolume relatie op de
knoop is opgegeven, of als het maximum peil bereikt wordt en er is nog overtollig water, dan zal het
overtollige water alsnog worden afgevoerd. In dat geval worden de afvoercapaciteiten dus overschreden.

209
62.8 m 3 /s
10048

214
10055

90.0 m 3 /s

0 m 3 /s
0 m 3 /s

125
97.0 m 3 /s

10049

125: Verdeelsleutels
EXT 10049 1.00
DIS 10049 0.30
10048 0.30
10055 0.40

103.0 m 3 /s

180

Figuur 3

Voorbeeld presentatie verdeelsleutels

Verder is het niet verplicht om alle takken die verbonden zijn met een knoop te noemen in de
verdeelsleutels van de knoop. Bijvoorbeeld voor de knoop Friese boezem zijn als verdeelsleutels
genoemd:
wateraanvoer: 100% via Lemmer (Hoogland/Woudagemaal, Teroelsterkolk Tacozijl)
waterafvoer: volgens debietafhankelijke verdeelsleutels via Lemmer, Harlingen (Tsjerk Hiddesluizen)
en Dokkum.
De tak van de Friese boezem naar Groningen (de doorvoer via Gaarkeuken) is dus niet genoemd in de
verdeelsleutels van de Friese boezem. In het geval van een watervraag in Groningen wordt echter via de
onttrekkingssleutels van de Electraboezem (knoop 1139) water gevraagd aan de Friese boezem (knoop
1125) via het van Starkenborghkanaal en de sluis bij Gaarkeuken. In dat geval wordt van een
wateroverschot op de Friese boezem eerst de doorvoer naar Groningen (Electraboezem) gerealiseerd, en
het resterende overschot op de Friese boezem wordt volgens de lozingssleutels van de Friese boezem
verdeeld via Lemmer, Harlingen (Tsjerk Hiddesluizen) en Dokkum. In droge situaties zal de watervraag
vanuit Groningen en vragen op de Friese boezem zelf resulteren in een watertekort op de Friese boezem.
Het DM zal dit tekort trachten aan te voeren (conform de wateraanvoer sleutels van de Friese boezem) via
Lemmer uit het IJsselmeer.
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Districten worden ook gekoppeld aan knopen, deze koppeling heeft de volgende kenmerken:
− afvoercapaciteit en fractie;
− onttrekkingscapaciteit en fractie.
In figuur 4 is de capaciteit van de afvoer van district 1 (in het voorbeeld 'District 1', 'Friesland') aangegeven
3
3
als '213.8 m /s_0.6' richting knoop 125 en als '200.0 m /s_0.4' richting knoop 214. Dit betekent dat er van
3
district 1 naar knoop 125 maximaal 213.8 m /s kan worden afgevoerd, en dat de fractie van de totale
afvoer van het district naar deze knoop 0.6 is. Dus 60% van de totale afvoer uit het district wordt richting
3
knoop 125 afgevoerd. De capaciteit van de afvoer van het district naar knoop 214 is maximaal 200.0 m /s,
de fractie van de totale afvoer van het district is 0.4. De som van de fracties moet uiteraard 1 zijn.
3
De capaciteit van de onttrekking door district 1 aan knoop 125 is maximaal 86.1 m /s. Er wordt alleen
onttrokken uit knoop 125, de fractie is dus 1.

214
10055

125
86.1 m 3 /s_1.0
200.0 m 3 /s_0.4

213.8 m 3 /s_0.6

Friesland

District 1

Figuur 4

Voorbeeld presentatie koppeling Distributiemodel netwerk met een district

In bovenstaand voorbeeld is de totale afvoercapaciteit van district 1 richting de knopen 125 en 214 413.8
3
3
3
m /s (200.0 m /s +213.8 m /s). De verdeling van de totale lozing is volgens de verdeelsleutel 60% naar
knoop 125 en 40% richting knoop 213. Volgens deze verhouding wordt bij een totale afvoer van 356.3
3
3
3
m /s al de maximum capaciteit van 213.8 m /s bereikt op de verbinding naar knoop 125 (want 356.3 m /s *
3
0.60 = 213.8 m /s) . In dit geval is de uitwisselingslocatie van district 1 met knoop 125 dus beperkend.
3

In het model wordt aangenomen dat bij lozingen groter dan 356.3 m /s het overtollig water wordt
afgevoerd via die uitwisselingslocaties die nog wel capaciteit hebben (in het voorbeeld dus van district 1
naar knoop 214). Hierdoor kan de werkelijke verdeling van de lozingen gaan afwijken van de opgegeven
verdeelsleutels.
Als alle district-netwerk koppelingen op maximale capaciteit benut worden en het district heeft nog steeds
een wateroverschot, dan wordt de lozing gereduceerd en blijft het overtollig water in het district achter. Dit
water kan dan pas in de volgende tijdstap worden geloosd.
Een uitgebreidere beschrijving van het Distributiemodel is te vinden in de laatste versie van de
gebruikershandleiding zoals die bij de overdracht van het DM door de Waterdienst aan Deltares is
meegekomen (RIZA, 2005). Essentiële delen uit de gebruikersdocumentatie zijn ook in dit deelrapport
opgenomen.
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2.3

DM rekentijd en geheugengebruik
Geheugengebruik en benodigde rekentijd zijn afhankelijk van veel factoren, zoals:
-

de omvang van de schematisering (aantal takken, knopen, beslisregels lozingen en onttrekkingen);
het aantal afhankelijkheden tussen netwerken;
de mate van droogte;
wel of geen gebruik van externe gegevens.

Het geheugengebruik van DM kan variëren van 2 Mb tot circa 80 Mb. Dit hangt af van het al of niet
gebruiken van gedetailleerde externe gegevens (10 minuten waarden) voor zout-doeleinden. Zonder die
gedetailleerde externe gegevens is het geheugengebruik 2 a 4 Mb.
De DM stand-alone rekentijd is orde 20 minuten voor 36 rekentijdstappen (1 jaar) voor een extreem droog
jaar (1976). Stand-alone betekent dat zonder MOZART gedraaid wordt, en dat lozingen en onttrekkingen
vooraf gelezen worden uit een bestand (de “MzDummy” optie).
In het NHI (gecombineerd met MOZART en MODFLOW-METASWAP) loopt de rekentijd voor 36
tijdstappen voor het hele instrumentarium op tot orde 36 uur. Deze rekentijd zit dus niet zozeer in DM,
maar vooral in MODFLOW-METASWAP.
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3

SCHEMATISATIE

3.1

Algemeen
In het kader van de Droogtestudie heeft HKV in opdracht van RIZA in 2001 en 2002 de invoergegevens
van DM geactualiseerd. Hierbij is ook de koppeling van de MOZART districten aan de knopen van het DM
via de zogenaamde district-netwerksleutels opnieuw vastgesteld. Deze actualisatie is beschreven in een
aantal rapporten ‘Actualisering Distributiemodel’ (HKV, 2001-2002).
Na de Droogtestudie is door RIZA het DM qua modelcode en modelinvoer gereorganiseerd. De
modelcode is omgebouwd zodat het onderscheid in oplosmethode tussen het nationale netwerk (landelijke
rijkswateren zoals Maas, Rijn, Waal, IJssel, Amsterdam-Rijnkanaal, Noordzeekanaal, IJsselmeergebied,
Benedenrivierengebied) enerzijds en de regionale netwerken anderzijds is weggevallen. De
waterverdeling in het nationale netwerk en de regionale netwerken wordt nu op dezelfde manier bepaald.
Bij de tijdens de droogtestudie gebruikte modelversie van DM (versie 2) werd de waterverdeling in het
nationale netwerk nog op een andere manier bepaald dan de waterverdeling in de regionale netwerken.
In verband met deze wijziging in oplosmethode is ook de naam DM tijdelijk vervangen door NwSim
(NetWerk SIMulatie), maar in verband met de continuïteit is bij de overdracht van het model aan Deltares
besloten om de naam DM weer in ere te herstellen.
Tegelijk met deze aanpassing in de oplosmethode is ook de modelinvoer voor nationale en regionale
netwerk geüniformeerd. Dat betekent dat de invoer qua formaat, knoopnummers, taknummers en
dergelijke flink is aangepast. Qua netwerkschematisatie is slechts een beperkt aantal wezenlijke
wijzigingen doorgevoerd. Behalve de DM knoopnummers is ook een aantal MOZART districtennummers
veranderd ten opzichte van de codering in de HKV rapportage. Deze HKV rapportage zal daarom zo
mogelijk nog in 2008 worden herzien (HKV, 2008, in prep.).
In dit hoofdstuk wordt een aantal belangrijke aspecten van de schematisatie nader toegelicht. Ook worden
aspecten opgesomd waarvoor recent wijzigingen zijn doorgevoerd. In het vervolg van dit hoofdstuk komen
de volgende aspecten aan de orde:
− Bovenrivierengebied – afvoerverdeling Rijn;
− Maasafvoeren;
− Benedenrivierengebied;
− Watervoorziening Midden-West Nederland;
− Groningen; en
− Vaste lozingen en onttrekkingen.
In hoofdstuk 4 wordt nog een aantal voorbeelden gegeven hoe sturing van de waterverdeling in DM
geïmplementeerd kan worden. Voor gedetailleerde informatie over invoer- en uitvoerfiles,
foutboodschappen e.d. wordt verwezen naar bijlage 1.

3.2

Tools
De schematisatie van DM kent een lange historie. Zoals in de vorige paragraaf aangegeven zijn de
modelinvoerdata voor de droogtestudie geactualiseerd door HKV (2001-2002). Hierbij is voor alle
waterschappen de op dat moment meest recente beschikbare informatie gebruikt.
RIZA heeft na de droogtestudie nog opnieuw het landelijke oppervlaktewater laten inventariseren (totaal
oppervlak) in GIS.
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Voor de schematisatie zijn verder geen automatische tools beschikbaar. Er is een beperkte user-interface
waarmee invoerdata bekeken en gewijzigd kan worden (WL,2005). De schematisatie kan hiermee echter
niet gewijzigd worden.
Verder is er momenteel een aantal postprocessing tools beschikbaar voor MOZART en DM.
− Mapper is de grafische tool waarmee DM en MOZART resultaten op kaart kunnen worden getoond.
− LcwApp is de postprocessing tool van MOZART die de MOZART uitvoer omzet in (HIS) files die
vervolgens met Mapper geanalyseerd kunnen worden.
− LcwPost is een nieuwe postprocessing tool die op basis van Mozart/LcwApp en DM uitvoerfiles (HIS
en MPX files) selectief resultaten kan groeperen en totaliseren per regio, en vervolgens enkele
statistische waarden of de hele tijdreeks in overzichtelijke tabellen kan geven.
De postprocessing tools LcwApp en Mapper zijn beschreven in NHI fase 1 (memo G.F. Prinsen dd juni
2007). LcwPost is in PAWN kader ontwikkeld. De beschrijvingen van deze tools zijn opgenomen in bijlage
4.
In 2008 wordt ook gewerkt om NHI onder FEWS toegankelijk te maken voor operationele toepassingen. In
die FEWS toepassing worden standaard resultaten van Modflow-MetaSwap-Mozart-DM dus via éen userinterface toegankelijk gemaakt.

3.3

Bovenrivierengebied – afvoerverdeling Rijn
De waterverdeling in het bovenrivierengebied wordt bij lage Rijnafvoeren in de praktijk gestuurd door de
stuw bij Driel. Bij hoge Rijnafvoeren is de stuw gestreken en dus niet actief. De waterverdeling is dan dus
‘ongestuurd’ en wordt volledig hydraulisch bepaald.
In oudere DM versies werd de waterverdeling in het bovenrivierengebied bij lage afvoeren volgens
stuwprogramma’s bepaald. In de modelinvoer werden dan typisch de minimum afvoeren over Nederrijn en
IJssel, en de gewenste afvoeren over Nederrijn en IJssel in de invoer opgegeven met bijbehorende
prioriteiten. Als bijvoorbeeld het IJsselmeer in droge perioden met veel waterinlaat te laag kwam, dan kon
de gewenste afvoer over de Nederrijn door het model worden bijgesteld. Voor de situatie met hoge
3
rivierafvoeren (typisch groter dan 3000 m /s) werd met voorgeprogrammeerde regressievergelijkingen de
verdeling berekend.
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Figuur 5

Schematische weergave bovenrivierengebied

In het NHI wordt DM versie 3.21 gebruikt. In deze versie zijn de regressievergelijkingen niet meer hard
gecodeerd. In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van nieuwe functionaliteit die het mogelijk maakt een
verdeelsleutel te definiëren op basis van een afvoer op een willekeurig plek elders in het netwerk. In dit
geval wordt voor de waterverdeling op de knoop Pannerdense Kop (in Figuur 5 knoopnummer 20; in de
laatste versie van de modelinvoer knoopnummer 6020) en de knoop IJsselkop (in de figuur knoop 31, in
de laatste versie van de modelinvoer knoopnummer 6031) verwezen naar de opgegeven rivierafvoer bij
Lobith.
De verdeling van het inkomend debiet bij de knoop Pannerdense Kop over de Waal en het Pannerdens
Kanaal, en ook de verdeling bij de IJsselkop over de Nederrijn en de IJssel wordt via een interpolatietabel
opgegeven. In de tabel wordt afhankelijk van de Rijnafvoer bij Lobith de lozingsfractie over elk van de
benedenstroomse takken van Pannerdense Kop c.q. IJsselkop aangegeven. Deze aanpak betekent wel
dat de afvoerverdeling vooraf in de invoer wordt opgedrukt. Het is nu niet meer mogelijk om bij lage
Rijnafvoeren op basis van actuele informatie, zoals watervragen aan het IJsselmeergebied of lage peilen
in het IJsselmeer, de waterverdeling bij te sturen. In die zin is er bij de overgang van DM versie 2 naar
versie 3 functionaliteit verloren gegaan.

3.4

Maasafvoeren
Naar aanleiding van verkennende berekeningen met het Distributiemodel voor de huidige situatie en de
KNMI 2006 klimaatscenario’s is kritisch naar de in het model gebruikte rivierafvoeren gekeken. De DM
schematisatie van de Maas begint bovenstrooms van het splitsingspunt van de Maas in het Julianakanaal,
de Grensmaas (via Borgharen) en de Zuid-Willemsvaart (via België). De waterverdeling over deze takken
wordt in DM bepaald. Het opgegeven debiet op de rand van het model moet daarom de afvoer bij Sint
Pieter (Maastricht) zijn, en niet de afvoer bij Borgharen en ook niet de afvoer bij Monsin (Luik). Dit wordt
aan de hand van figuur 6 uitgelegd.
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Bij St Pieter is echter geen langjarige afvoerserie beschikbaar. Vergelijking van de DM
Maas-afvoerseries met de afvoerseries bij Borgharen (Grensmaas) zoals die uit het randvoorwaardenboek
beschikbaar zijn, bracht aan het licht dat er een niet-consistent verschil tussen zat. Daarom zijn de
afvoerseries voor de Maas zoals die in DM gebruikt worden opnieuw afgeleid voor de locatie St. Pieter
(Maastricht).
Hiervoor is gebruik gemaakt van de langjarige dagelijkse afvoerserie van het bovenstrooms gelegen
station Monsin (Luik) in België. Benedenstrooms van Monsin, tussen Monsin en St. Pieter, vindt echter ook
nog een onttrekking plaats door het Albertkanaal, zoals in Figuur 6 is aangegeven (WL / Delft Hydraulics,
december 2007).

Figuur 6

Schematische weergave Maas bij Maastricht

De belangrijkste waterwegen nabij Maastricht zijn in Figuur 6 aangegeven. Enkele kleinere wateren
ontbreken, bijvoorbeeld de Jeker en de Geul. Zoals de figuur laat zien begint vlak na Luik (in Monsin) het
Albertkanaal. Deze onttrekt water van de Maas. Via de sluizen bij Ternaaien komt een deel van deze
onttrekking weer bovenstrooms van St. Pieter terug in de Maas. Benedenstrooms van St. Pieter onttrekken
de Zuid-Willemsvaart en het Julianakanaal water van de Maas. Ook komt er in Maastricht een klein beetje
water terug in de Maas via de Jeker (niet weergegeven). Bij Borgharen bevindt zich een (automatische)
stuw. Benedenstrooms van Borgharen komt een klein beetje water vanuit de Geul in de Maas (niet
weergegeven). Vlak voor de grens met Nederland bevindt zich in het Belgische Lixhe een stuw met
hydraulische centrale voor de opwekking van elektriciteit aan de hand van het verval.
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In het Maasafvoerverdrag is een waterverdeling afgesproken tussen België en Nederland. In de praktijk
wordt er nu nog wel eens van afgeweken (België krijgt meer water, maar compenseert door meebetalen
aan pompkosten in Nederland; pers. comm. Marcel de Wit). De in het Maasafvoerverdrag afgesproken
waterverdeling is weergegeven in de onderstaande tabel.
Tabel 1

Verdeelsleutel voor de Maas volgens het Maasafvoerverdrag
Maas
St Pieter

Albertkanaal

60

104

26

30

55

94

21

25

50

84

16

25

25

40

74

16

25

25

30

64

16

70

25

25

20

54

16

60

25

25

10

44

16

55

22.5

22.5

10

41.5

13.5

50

20

20

10

38

12

45

17.5

17.5

10

33.6

11.4

40

15

15

10

30.1

9.9

35

12.5

12.5

10

27.6

7.4

30

10

10

10

25.1

4.9

25

8.3

8.4

8.3

20.7

4.3

20

6.7

6.6

6.7

16.3

3.7

Afvoer
Monsin

Vlaams
gebruik

Nederlands
gebruik
Borgharen

130

35

35

115

30

100

25

90
80

3

3

Bij Maasafvoeren boven de 130 m /s gaat er 26 m /s via het Albertkanaal. Voor afvoeren beneden de 20
3
m /s is verondersteld dat de verdeling over Vlaams gebruik, Nederlands gebruik en Borgharen in de
3
verhouding 1:1:1 blijft, zoals feitelijk al gebeurd voor Monsin afvoeren lager dan 30 m /s.
Op basis van een reeks met dagafvoeren bij Monsin vanaf 1911 is vervolgens de dagafvoer bij
St. Pieter geconstrueerd door het water volgens de bovenstaande regels te verdelen. Uit de dagafvoeren
is vervolgens de afvoer per decade bepaald en als invoer voor DM gebruikt.
In het distributiemodel wordt zoals gezegd de Maasafvoer van St Pieter gebruikt als debiet op de
modelrand. Het debiet op de rand wordt in DM daarna verdeeld over de takken Zuid-Willemsvaart,
Grensmaas en Julianakanaal. De tak Zuid-Willemsvaart levert via de sluis bij Bocholt water aan België (het
3
gewenste debiet in 1976 hiervoor varieert van 6 tot 10 m /s volgens de DM invoer), en ook via de Zuid3
Willemsvaart aan Noord-Brabant (gewenst debiet bij Someren 4 m /s). Op de Grensmaas (Borgharen) is
3
in DM een gewenst debiet van 10 m /s opgegeven, en voor het Julianakanaal een gewenst debiet van 16
3
m /s.
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3.5

Benedenrivierengebied
Het benedenrivierengebied is, net als het bovenrivierengebied, een bijzonder deel van het netwerk. In
beide gebieden wordt in de realiteit de waterverdeling vooral door fysische regels (de hydraulica) bepaald.
Voor het bovenrivierengebied zijn er met de stuw bij Driel bij lage Rijnafvoeren mogelijkheden om de
waterverdeling binnen zekere grenzen te beïnvloeden. Voor het benedenrivierengebied zijn de
Haringvlietsluizen wat dit betreft een belangrijk sturingsmechanisme.
Het benedenrivierengebied is sterk schematisch weergegeven in figuur 7.

Hollandse
IJssel
Nieuwe Waterweg

Nieuwe Maas

Lek

Oude
Maas

Noord

Oude
Maas

Dordtsche
Kil

Spui

Haringvliet
sluizen

Beneden
Merwede

Haringvliet

Waal

Nieuwe
Merwede

Hollandsch
Diep
Maas

Volkerak
Figuur 7

Schematische weergave benedenrivierengebied

De waterverdeling in het benedenrivierengebied wordt hydraulisch bepaald door de debieten over de
randen van het gebied. Dat zijn achtereenvolgens de inkomende randen van Lek, Waal en Maas, de
stuurbare randen op de Hollandse IJssel, Volkerak en Haringvliet, en de Nieuwe Waterweg.
De tijdens de Droogtestudie gebruikte versie van DM bevat voor het benedenrivierengebied
regressievergelijkingen om de waterverdeling intern in het benedenrivierengebied als functie van de
debieten over de randen (Lek, Waal, Maas, Hollandse IJssel, Volkerak, Haringvliet en Nieuwe Waterweg)
in overeenstemming met de fysica te bepalen, en daarmee ook de zoutberekeningen te doen.
In de laatste versie van DM ontbreken deze vergelijkingen. De debietverdeling intern in het
benedenrivierengebied zal dus afwijken van vorige DM versies. Dat betekent ook dat de zoutconcentraties
die op basis van de waterverdeling in DM worden uitgerekend voor het benedenrivierengebied niet geheel
correct zijn. Omdat dit impact kan hebben op de berekende zoutconcentraties in Mozart districten en de
berekende zoutschade, worden de zoutconcentraties gebruikt afkomstig van externe Sobek berekeningen.
De externe Sobek berekeningen worden met het Sobek-Noordelijk Deltabekken model uitgevoerd. De
schematisatie van het Sobek-Noordelijk Deltabekken model is weergegeven in figuur 8.
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Figuur 8

Sobek Noordelijk Deltabekken model

Ook voor de sturing op zout van de inlaat bij Gouda en andere inlaten wordt gebruik gemaakt van data uit
externe Sobek berekeningen. Die sturing zorgt ervoor dat:
geen of weinig water meer uit het benedenrivierengebied wordt ingelaten, in de situatie van lage
Rijnafvoeren en grotere zoutindringing via Nieuwe Waterweg en Haringvliet (indien open)
in deze situatie gebruik wordt gemaakt van alternatieve aanvoerroutes, die niet gevoelig zijn voor
zoutindringing. Deze alternatieve aanvoerroutes zoals de KWA, worden beschreven in de volgende
paragraaf.
Sobek, als hydraulisch model, rekent typisch met kleine tijdstappen (orde minuten). DM rekent met
tijdstappen van decaden. De Sobek uitvoer met betrekking tot zoutconcentraties wordt daarom door
postprocessing verwerkt tot HIS files waarin per decade wordt aangegeven welke gemiddelde
zoutconcentratie berekend is in Sobek, met welk percentage van de tijd (decade) de kritische waarde
wordt overschreden e.d. (de zogenaamde “decadehisjes”).
Een belangrijk aandachtspunt is de consistentie van de gebruikte Sobek berekeningen (qua schematisatie,
sturing en afvoeren van Lek, Waal en Maas) met de DM data. Als berekeningen met DM voor
klimaatscenario’s voor neerslag/verdamping en rivierafvoeren worden gedaan, moeten ook eerst
bijbehorende Sobek berekeningen met diezelfde aannames worden uitgevoerd. En ook moet de
consistentie tussen de overschrijding van kritische waarden in de Sobek-postprocessing consistent worden
gehouden met de kritische waarden die in DM beheersregels gebruikt worden.
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De debieten intern in het benedenrivierengebied zullen in DM versie 3.21 dus afwijken van debieten
berekend met oudere versies. De debieten over de randen van het benedenrivierengebied (Hollandse
1
IJssel, Volkerak, Haringvlietsluizen en Nieuwe Waterweg) berekend door DM en NwSim
(NetWerkSIMulatie, zie Bijlage 1) moeten wel goed met elkaar overeenkomen. Voorwaarde is wel dat de
3
specificatie van gewenste debieten (bv. 1500 m /s op de Nieuwe Waterweg) prioriteiten en verdeelsleutels
met elkaar overeenkomen.
Er is ook een verschil geconstateerd met betrekking tot het beheer voor het Benedenrivierengebied. In DM
versie 2 (droogtestudie) werd, na het reserveren van een minimum afvoer via Volkerak en Haringvliet,
3
getracht eerst een afvoer van 1500 m /s over de Nieuwe Waterweg te realiseren. Pas als dat debiet werd
bereikt, gingen de Haringvlietsluizen verder open en werd de afvoer over de Nieuwe Waterweg op die
3
1500 m /s gehouden.
Met de huidige invoer en modelcode van DM versie 3.21 blijkt dat niet meer het geval te zijn: al voordat de
3
1500 m /s over de Nieuwe Waterweg is gerealiseerd, overschrijdt het Haringvliet debiet de opgegeven
minimum waarde. Het verschil is voor de DM resultaten niet van groot belang, omdat de interne
waterverdeling in het benedenrivierengebied vooral van belang is voor de zoutconcentraties en die worden
tegenwoordig voor het benedenrivierengebied uit Sobek berekeningen overgenomen. Anderzijds is het
natuurlijk wel gewenst dat de uitvoer van verschillende modellen consistent is met elkaar en met de
werkelijkheid.
Een eerste analyse naar de oorzaken van dit verschil heeft als verklaring opgeleverd dat DM versie 2 meer
water van de Maas (Amer) via de Nieuwe Waterweg stuurde, omdat dat bij de minimum afvoer over
Haringvliet en Volkerak de enige beschikbare uitlaat was. In de nieuwste DM versie wordt water van de
Maas (Amer) volgens de verdeelsleutels echter standaard richting Haringvliet geloosd. Het is niet
eenvoudig gebleken om in de nieuwste DM versie actief Maaswater richting de Nieuwe Waterweg te
sturen, omdat dit conflicterende verdeelsleutels opleverde die niet door het model geaccepteerd worden.
3
Om dus het debiet van 1500 m /s over de Nieuwe Waterweg te realiseren zal er nog een nadere analyse
nodig zijn.

1

In de gebruikershandleiding van DM zoals die door R. Terveer van RIZA is opgesteld (RIZA, 2005) is
nieuwe naam NwSim (NetWerkSIMulatie) gebruikt. Bij de overdracht van het model aan Deltares is
besloten de om voortaan de bekende naam DM (DistributieModel) weer te gebruiken.
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Figuur 9 toont de schematisatie van het benedenrivierengebied in het oude DM model.
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Figuur 9

Benedenrivierengebied in het oude DM (droogtestudie 2003)

Voor de debieten X, Y en Z op de Oude Maas takken zijn in het oude DM regressievergelijkingen
beschikbaar voor gesloten Haringvliet (uit PAWN-I) en open Haringvliet (dat was al voor de derde Nota
Waterhuishouding NW3 eind jaren tachtig ingebouwd).
In de modellering van het benedenrivierengebied in DM versie 3.21 ontbreken dergelijke vergelijkingen.
Ook via de nu in DM beschikbare opties zijn deze vergelijkingen niet simpel te implementeren. Anders dan
het bovenrivierengebied, waar de waterverdeling een functie is van het debiet op slechts één andere
locatie (nl. Lobith) en dit via interpolatietabellen en fracties afhankelijk van dat debiet relatief eenvoudig is
te implementeren, betreft het hier een afhankelijkheid van zes andere debieten, nl. de afvoeren van Lek,
Waal, Maas, en de uitlaat via Volkerak, Hollandse IJssel en Haringvlietsluizen.
De in figuur 9 getoonde schematisatie is schematisch, maar goed herkenbaar en goed vergelijkbaar met
de werkelijke loop van de rivieren in het benedenrivierengebied. Figuur 10 geeft een zo goed mogelijke
weergave van de schematisatie zoals die nu in DM wordt gebruikt. Vanaf het splitsingspunt Waal/Merwede
(knoop N6023) zijn er diverse korte takken getrokken naar in de figuur niet nader benoemde knopen bij
knoop N6023. Op die knopen zijn diverse districtslozingen en -onttrekkingen gekoppeld. Ook op andere
knopen in de figuur zijn er interacties met de districten. Verder valt op dat de namen van de takken hier en
daar onlogisch c.q. incorrect zijn, maar dat heeft verder geen impact op de resultaten.
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Figuur 10

3.6

Benedenrivierengebied geschematiseerd in DM versie 3.21

Watervoorziening Midden West Nederland
De inlaat bij Gouda via de Hollandse IJssel naar de gekanaliseerde Hollandse IJssel en de Gouwe is de
normale inlaat voor de watervoorziening van Midden-West Nederland (Delfland, Rijnland, Schieland). In
situaties met lage Rijnafvoeren kan de waterkwaliteit bij deze inlaat als gevolg van het oprukken van de
zouttong via de Nieuwe Waterweg verslechteren (verzilten). Als “stremming” van deze inlaat voor een
langere periode wordt voorzien en daardoor watertekorten in de beheersgebieden van Delfland, Rijnland
en Schieland worden voorzien, dan treedt de “Kleinschalige wateraanvoer midden west Nederland” (KWA)
in werking. De KWA is een stelsel van samenhangende ingrepen in het waterbeheer met als doel water uit
het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek via het beheersgebied van het Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden naar Rijnland te voeren.
Deze KWA is in het Distributiemodel geïmplementeerd en treedt in werking als de zoutconcentratie bij de
inlaat een kritieke waarde overschrijdt. In de droge zomer van 2003 is ook een alternatieve inlaatroute voor
Rijnland via de Tolhuissluis gebruikt. Deze aanvoerroute is ook in het DM getest, maar niet als standaard
beheer ingevoerd.
In deze paragraaf worden de KWA en de Tolhuissluisroute beschreven.
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3.6.1

De KWA
In het concept waterakkoord KWA is t.a.v. de “bijzondere omstandigheden” waaronder de KWA in werking
treedt, het volgende opgenomen:
a. een afvoer van de Rijn te Lobith lager dan 1100 m3/sec;
b. een verhoging - door zee-invloed - van het chloridegehalte in de Hollandsche IJssel nabij de
stormvloedkering te Krimpen aan den IJssel, zoals die verhoging blijkt uit de routinematige
bemonstering door het Rijk dan wel blijkend uit specifieke bemonstering door Rijnland op de
Hollandsche IJssel, en welke verhoging gerekend wordt ten opzichte van het chloridegehalte van de
Rijn te Lobith, met een faseverschil van twee dagen;
c. een ongunstig verwachtingspatroon - andere factoren dan onder a. en b. genoemd mede in
beschouwing genomen - in die zin dat het waarschijnlijk is dat in de mond van de Hollandsche IJssel
zich zodanige verzilting zal gaan voordoen dat de taak ten aanzien van de zoetwatervoorziening van
de hoogheemraadschappen van Delfland, Rijnland en Schieland onvoldoende kan worden behartigd.
Globaal beschouwd komt de KWA aanvoer op het volgende neer:
I. De onder normale omstandigheden geopende sluis tussen Leidsche Rijn en ARK wordt gesloten en
gemaal de Aanvoerder (waarmee water vanuit het ARK naar de Leidsche Rijn wordt gepompt)
treedt in werking. De stroomrichting keert hier dus om.
II. De Haanwijkersluis tussen Leidsche- en Oude Rijn wordt geopend waardoor het water opgepompt
door de Aanvoerder richting Bodegraven stroomt.
III. Inlaat “de Koekoek” (Lopikerwaard) wordt geopend en gemaal de Keulervaart treedt in werking,
waarmee water vanuit de Lek via de Lopikerwaard naar de Gekanaliseerde Hollandse IJssel wordt
gevoerd.
IV. Door wijziging van peilen wordt bewerkstelligd dat vanuit de Gekanaliseerde Hollandse IJssel via de
Enkele Wiericke water richting Bodegraven kan worden gevoerd.
V. De aanvoer naar de Gekanaliseerde Hollandse IJssel vanuit de stadswateren van Utrecht wordt
door een aantal maatregelen rondom Utrecht gemaximaliseerd (Doorslagsluis)
In DM is dit, rekening houdend met de 10-daagse tijdstap, als volgt geïmplementeerd:
Bij berekende of naar keuze opgegeven (gemeten of berekende) zoutgehalten op de Hollandse IJssel ter
hoogte van de inlaat naar de Gekanaliseerde Hollandse IJssel hoger dan 250 mg/l Cl wordt het volledig en
optimaal in werking zijn van de KWA verondersteld. De aanname is dus dat in dergelijke gevallen de
commissie KWA tijdig haar maatregelen heeft genomen.
Om te toetsen op de kritische waarde van 250 mg/l Cl wordt gebruik gemaakt van de met het Sobek-NDB
model (Noordelijk DeltaBekken model) berekende zoutconcentraties op een aantal representatieve
locaties. De hierbij gebruikte Sobek rekentijdstap is 10 minuten. In het modelinstrumentarium DM-Mozart
wordt een rekentijdstap van een decade (8, 9, 10 of 11 dagen) gebruikt. Daarom worden de Sobekresultaten vooraf geaggregeerd en wordt per locatie bepaald wat het decade-gemiddelde zoutgehalte is en
welk percentage van de decade het berekende zoutgehalte de toetswaarde overschrijdt.
In DM wordt de KWA in werking gesteld als het gemiddelde zoutgehalte de toetswaarde (250 mg/l)
overschrijdt en de duur van die overschrijding tenminste 50% van het aantal dagen binnen een tijdstap
(decade) bedraagt. De 50% is gebaseerd op de aanname dat de KWA alleen in werking wordt gezet bij
(naar verwachting) langere perioden met “bijzondere omstandigheden” die de kosten en moeite van het in
gebruik nemen van de KWA rechtvaardigen.
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Verplichtingen Rijk t.a.v de KWA.
In het concept waterakkoord KWA is ten aanzien van de vanuit het hoofdstelsel (het“rijkswater”)
beschikbaar te stellen hoeveelheden het volgende opgenomen:
3
“Het Rijk verplicht zich tot levering van 13 m /s water uit het Amsterdam-Rijnkanaal (7 m³/s via gemaal De
3
Aanvoerder en 6 m³/s via het Noordergemaal) en 4.9 m /s uit de Lek ten behoeve van de KWA.
De in het tweede lid bedoelde waterlevering door het Rijk wordt beperkt of beëindigd, met een de door de
Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling gemaakte belangenafweging op landelijk niveau.”
Dit beheer is voor het Distributiemodel impliciet. Bij voldoende beschikbaarheid wordt al het benodigde
water geleverd. Bij watertekorten worden watervragen (als bijvoorbeeld, handhaving minimumpeil,
beregening, doorspoeling) op basis van toegekende prioriteiten tegen elkaar afgewogen. Het is op deze
manier ook mogelijk gebieden bij de watervoorziening “voorrang” te geven boven andere. In het
momenteel geschematiseerde beheer is aan de watervoorziening voor Rijnland (en ook Delfland en
Schieland) via de KWA geen hogere prioriteit toegekend dan aan watervragen vanuit andere gebieden.
In de onderstaande figuur zijn de inlaatpunten en de KWA aanvoerroutes aangegeven.

Figuur 11

3.6.2

Regio Midden Westen en de KWA aanvoerroutes

De Tolhuissluisroute
In 2003 is aanvullend op de KWA een tweede alternatieve aanvoerroute in gebruik geweest. Door een
reeks van tijdelijke aanpassingen in het aanvoerstelsel is het mogelijk gemaakt water vanuit het IJmeer via
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de Amsterdamse grachten, het Amstel-Drechtkanaal, de Tolhuissluis en het Aarkanaal richting Alphen aan
de Rijn / Bodegraven te sturen. Op dit moment is deze route nog geen officieel beheer; ook is de relatie
met de KWA niet uitgewerkt. Daarom is deze aanvoerroute nog geen deel van het in DM
geschematiseerde standaard beheer. Wel zijn verkennende berekeningen voor 2003 en andere jaren met
de “Tolhuisroute” gemaakt ((RIZA, 2004) en (Deltares, 2008)).

3.7

Groningen
De schematisatie van het hoofd wateraanvoersysteem van Groningen is in grote lijnen afkomstig uit
diverse oude studies, waaronder als meest recente de studie Actualisering Distributiemodel (HKV 20012002). In 2006 heeft RIZA de DM schematisatie geactualiseerd in overleg met de provincie Groningen. De
huidige DM invoer is hierop gebaseerd en kort in deze paragraaf beschreven. In bijlage 5 van dit rapport is
e.e.a. in meer detail vastgelegd.
Het Groningen hoofdwatersysteem
Aanvoer van water.
Naar de provincie Groningen kan water worden aangevoerd via de sluis bij Gaarkeuken. De in te laten
hoeveelheid wordt dagelijks aan de hand van metingen en berekeningen vastgesteld. Daarnaast bestaat
de mogelijkheid om t.b.v. het Drents deel van de Veenkoloniën bij Erica vanuit de Verlengde Hoogeveense
3
Vaart maximaal 4.5 m /s op te pompen.
Boezemsystemen
In het gebied worden (naast enkele kleinere) een drietal grotere boezemsystemen onderscheiden:
De Eemskanaalboezem (NAP + 0.55 m.)
De Dollardboezem (NAP 0 m.)
De Electraboezem (NAP –0.93 m.)
Gedurende het grootste deel van het jaar wordt de waterstand van de Electraboezem geregeld met de
bediening van het spuicomplex: de Lauwerssluizen te Lauwersoog. Met behulp van een rekenschema, de
zogenaamde Water Aanvoer en Afvoer Regeling (WAAR) wordt twee uur voor laagwater de te spuien
hoeveelheid berekend. Vervolgens wordt de spuiduur hier op afgestemd om zodoende zo dicht mogelijk bij
het vastgestelde peil van de Electraboezem (NAP - 0,93 m) te blijven. De WAAR-regeling biedt de
sluisbedienaar enige handelingsvrijheid bij het spuien op grond van zijn ervaring met tijverloop en
weersverwachtingen. Wanneer door ongunstig hoge zeewaterstanden onvoldoende gespuid kan worden
en de boezemwaterstand oploopt tot NAP -0,83 m, wordt het gemaal De Waterwolf en/of het gemaal H.D.
Louwes in werking gesteld. Vanaf dat moment fungeert het Lauwersmeer als bergboezem waarin het
uitgemalen water tijdelijk wordt opgeslagen, totdat de lozing op de Waddenzee weer mogelijk is (Bron:
Waterbeheerplan Noorderzijlvest)
Schematisering in het DM
In deze paragraaf zijn twee figuren opgenomen met de DM-schematisering van hoofdwaterlopen in het
beheersgebied van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s. Figuur 12 laat globaal de
samenhang tussen de knopen en takken in het model zien. Figuur 13 geeft een indruk per knoop van het
geschematiseerde hoofd- oppervlaktewatersysteem.
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Vanuit de hoofdwaterlopen wordt ingelaten richting het landelijk gebied. In de studie “actualisering
Distributiemodel (2001-2003)” en latere memo’s zijn de schematisering van het landelijk gebied alsmede
de meest belangrijke locaties (kunstwerken, waterlopen) voor aanvoer vanuit en afvoer richting
hoofdwatersysteem beschreven. Naast de inname en lozing vanuit het landelijk gebied (Mozart districten)
spelen m.b.t. het hoofd aanvoerstelsel enkele kleinere onttrekkingen en lozingen door industrie en
drinkwaterbedrijven een rol. Verder zijn op enkele plekken in de DM schematisatie schutverliezen
geïmplementeerd door het definiëren van gewenste debieten op DM-takken.

Figuur 12

DM Schematisatie Groningen
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Figuur 13

Weergave geschematiseerde hoofdoppervlaktewatersysteem Groningen
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4

VOORBEELDEN MODELLERING BEHEER

4.1

Inleiding
In dit hoofdstuk worden voorbeelden gegeven van verschillende manieren van modellering van beheer via
verdeelsleutels in het DM. De volgende typen verdeelsleutels worden behandeld:
verdeling afhankelijk van debiet (type “q”)
verdeling afhankelijk van tijd (type “t”)
verdeling afhankelijk van peilbeheer (type “l”)
verdeling afhankelijk van debiet (type “r “)
verdeling afhankelijk van waterkwaliteit (type “c” en “k”)
Tot slot wordt ingegaan op:
de mogelijkheid om debieten tussen knopen te koppelen aan peilen op knopen;
het koppelen van meerdere lozingen aan een onttrekking.
Voor nadere toelichting van de gebruikte modelcodes, waarmee verdeelsleutels zijn gedefinieerd, wordt
verwezen naar Bijlage 1 ‘Filebeschrijving DM’.

4.2

Verdeling “Q afhankelijk” (beslisregel type “q”)
In deze paragraaf wordt een voorbeeld gegeven waarbij het inkomende debiet op een knoop (knoop D, zie
figuur hieronder) verdeeld wordt over de benedenstroomse takken volgens een verhouding die afhankelijk
is van het debiet dat binnenkomt op knoop D.

Figuur 14

Voorbeeld schematisatie verdeelsleutel type “q”

Gegeven is bovenstaande schematisering. Deze bevat acht knopen. De knopen “A” en “B“ schematiseren
een rivierafvoer aan de rand van het beschouwde systeem. Knoop “H” schematiseert de benedenstrooms
gelegen rand. Het debiet dat via de randen “A” en B” op knoop “C” binnenkomt en naar knoop “D” wordt
doorgevoerd heeft het volgende verloop in de tijd:
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Figuur 15
Overtollig water op knoop “D”
Omdat op knoop “D” geen watervraag aanwezig is, wordt het volledige debiet afgevoerd en conform de
opgegeven afvoerverdeelsleutel (Key van type “d”) van knoop D verdeeld over de takken “DE” en “DF”. De
gebruikte verdeelsleutel is als hieronder weergegeven:
De verdeelsleutel:
KEY oid "4" ty "d" nid "5" key
KEY oid "4" ty "d" nid "6" key
RULE idr "4" rty "d" crit "q" tbl TBLE
5.0 v 0.50 0.50 <
10. v 0.25 0.75 <
20. v 0.10 0.90 <
999 f "10/Qn" "Qn-10/Qn" <
tble
rule
3

Een af te voeren overschot kleiner of gelijk aan 5 m /s zal voor 50% via tak “DE” en 50% via tak “DF”
worden afgevoerd (Tak “DE” is de eerst in de initiële sleutel genoemde tak, “DF” de tweede). Bij een
3
3
overschot groter dan 5.0 m /s maar kleiner of gelijk aan 10.0 m /s geldt een verdeling 25%, 75%, etc.
3
Voor overschotten groter dan 20 m /s is de verdeling niet als percentage, maar in de vorm van een
formule gegeven. De in deze formules opgegeven variabele “Qn” staat voor de omvang van het werkelijke
overschot. Hieronder is weergegeven de bij bovenstaande randvoorwaarden berekende afvoeren over de
takken “DE” en “DF”.
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Q-afhankelijke verdeelsleutels
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Figuur 16

Afvoerverdeling volgens verdeelsleutel type “q”
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4.3

Verdeling “T afhankelijk” (beslisregel type “t”)
In het voorbeeld in deze paragraaf wordt het inkomende debiet op knoop D (zie figuur hieronder) verdeeld
over de benedenstroomse takken volgens een tijdsafhankelijke verhouding.

Figuur 17

Voorbeeld schematisatie verdeelsleutel type “t”

Gegeven is bovenstaande schematisering van 8 knopen. De knopen “A” en “B“ schematiseren een
rivierafvoer aan de rand van het beschouwde systeem. Knoop “H” schematiseert de benedenstrooms
gelegen rand. Het inkomende debiet op knoop “C” en naar knoop “D” door te voeren debiet kent een
verloop in de tijd als hieronder weergegeven.
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Figuur 18
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Overtollig water op knoop “D”

Omdat op knoop “D” geen watervraag aanwezig is wordt het volledig debiet afgevoerd en conform de
opgegeven verdeelsleutel verdeeld over de takken “DE” en “DF”. De gebruikte verdeelsleutel is
tijdsafhankelijk, zoals hieronder weergegeven.
De verdeelsleutel:
KEY oid "4" ty "d" nid "5" key
KEY oid "4" ty "d" nid "6" key
RULE idr "4" rty "d" crit "t" tbl TBLE
19760101 v 0.50 0.50 <
19760111 v 0.25 0.75 <
19760121 v 0.10 0.90 <
19760201 f "10/Qn" "Qn-10/Qn" <
tble
rule
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Het overschot dat in de eerste tijdstap op knoop “D” aanwezig is wordt voor 50% via tak “DE” en voor 50%
via tak “DF” afgevoerd (Tak “DE” is de eerst in de initiële sleutel genoemde tak, “DF” de tweede). In de
daaropvolgende tijdstap is de verdeling 25%, 75%, vervolgens 10%-90% en vanaf de vierde tijdstap volgt
3
de verdeling uit een formule (10 m /s over de eerste, het restant over de tweede tak).
In deze formule geeft de variabele “Qn” de werkelijke omvang van het af te voeren overschot.
Let wel, in het voorbeeld levert de formule alleen een correcte verdeling indien geldt: “Qn >=10”.
Hieronder is de berekende verdeling van debieten over de takken “DF” en “DE” weergegeven die bij de
bovenstaande randvoorwaarden hoort. Merk op dat de invoer zodanig is opgegeven dat de waterverdeling
identiek is aan het voorbeeld met de Q-afhankelijke verdeelsleutels.

T-afhankelijke verdeelsleutels
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Figuur 19

Afvoerverdeling volgens verdeelsleutel type “t”
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4.4

Verdeling “L afhankelijk” (Beslisregel type “l”)
In het voorbeeld van deze paragraaf wordt het inkomende debiet op knoop D (zie figuur hieronder)
verdeeld over de benedenstroomse takken volgens peilafhankelijkheden.

Figuur 20

Voorbeeld schematisatie verdeelsleutel type “l”

Gegeven is bovenstaande schematisering, bestaande uit acht knopen. De knopen “A” en “B“
schematiseren een rivierafvoer aan de rand van het beschouwde systeem. Knoop “H” schematiseert de
benedenstrooms gelegen rand.
Voor knoop “D” is onderstaande informatie in de invoer opgenomen:
De verdeelsleutel (afvoer):
KEY oid "4" ty "d" nid "5" key
KEY oid "4" ty "d" nid "6" key
RULE idr "4" rty "d" crit "l" tbl TBLE
0.10 v 1.00 0. <
0.949 v 0.50 0.50 <
0.99 v 0.25 0.75 <
999. f "10./Qn" "(Qn-10.)/Qn" <
tble
rule

-

-

Het peilbeheer:
LVLC idl "4" sl 1.05 mnl 0.1 mxl 1.10 pm 1 dl tbl TBLE
19760101 2 1.00 <
19760111 2 0.95 <
19760121 2 0.90 <
19760201 2 0.10 <
tble
la tbl TBLE
0.50 25. <
1.0 30. <
1.1 100. <
tble
lv tbl TBLE
0.50 50. <
1.00 100. <
1.10 200. <
tble
lvlc

Bij specificatie van streefpeilen lager dan het minimumpeil (voor knoop “4” 0.1 m NAP), wordt het
streefpeil genegeerd.
De verdeling bij peilen > 0.99 levert geen bruikbare resultaten op bij afvoeren lager dan
3
10.0 m /s, omdat (Qn-10) dan negatief wordt, en de berekende fractie moet groter of gelijk aan nul
zijn.
De invoer betekent dat bij een peil op knoop “D” tot en met 0.1 m een te lozen overschot volledig via
tak “DE” naar knoop 5 (“E”) wordt afgevoerd. Bij peilen hoger dan 0.10 tot en met een peil van 0.949
m. wordt 50% via tak “DE” en 50% via tak “DF” afgevoerd, etcetera.

In de volgende figuur is het opgegeven peilbeheer voor knoop “D” (LVLC record) grafisch weergegeven.
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Figuur 21

Streefpeil op knoop “D”

Om het opgegeven streefpeil te kunnen realiseren dient, gegeven de aanvoer van water vanaf de randen
“A’ en “B” naar knoop “D”, per tijdstap op knoop “D” respectievelijk 57.9, 5.8, 5.2, 92.6 en
3
0.5 m /s afvoer te worden gerealiseerd. Op basis van de opgegeven verdeelsleutels resulteren voor de
takken “DE” en “DF” dan onderstaande debieten.
Tijdstap
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1
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2
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0
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Een en ander is hieronder in grafiekvorm weergegeven.

Peil-afhankelijke verdeelsleutels (type "l")
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Figuur 22

Afvoerverdeling volgens verdeelsleutel type “L”
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4.5

Q afhankelijke verdeling ( Beslisregel type “r”)
Met behulp van de in paragraaf 4.2 besproken beslisregel type “q” kan een gewenste afvoerverdeling
worden gespecificeerd. Op basis van deze beslisregel (verdeelsleutel) wordt overtollig water op een knoop
over de in de verdeelsleutels genoemde takken verdeeld. Of die verdeling daadwerkelijk wordt
gerealiseerd hangt af van de beschikbaarheid van voldoende capaciteit (langs de takken) en watervragen
langs andere takken (niet genoemd in de afvoer-verdeelsleutels) verbonden met de knoop.
Met behulp van een regel type “r” worden de voorwaarden gecreëerd waaronder een gewenste verdeling
plaats kan/zal vinden. Dit gebeurt door de capaciteit van takken waarlang knoop “Y” moet lozen aan te
passen zodanig dat de gewenste af te voeren hoeveelheid daadwerkelijk kan worden afgevoerd.
Een voorbeeld voor toepassing van dit type beslisregel is de schematisering van de verdeling van het Rijn
debiet over de Waal, IJssel en Nederrijn met behulp van de stuw bij Driel. Het onderstaande voorbeeld
betreft de “vereffende afvoerverdeling 2000”.
In de figuur hieronder is het betreffende gebied weergegeven;

Figuur 23

Schematisatie bovenrivierengebied, gebruik verdeelsleutel type “r”

In de figuur is een deel van de schematisering van Rijn, Waal, IJssel en Nederrijn weergegeven. Knoop 20
is de schematisering van het punt westelijk van Millingen waar de Bovenrijn splitst in Waal en Nederrijn.
Knooppunt 31 schematiseert het verdeelpunt Nederrijn/IJssel ter hoogte van Westervoort. De modelinvoer
waarmee de afvoerverdeling wordt bepaald afhankelijk van de Rijnafvoer ziet er als volgt uit (hierbij zijn de
interpolatietabellen verkort weergegeven):
NODE id 20 ty 52 nm "Rijn ter hoogte van Pannerden" ar 5.14 vo 16.4 ws 10 s0 0.0
KEY oid 20 kty "e" nid 104 key
KEY oid 20 kty "d" nid 21 key
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KEY oid 20 kty "d" nid 31 key
RULE idr 20 rty “e” crit “t” tbl TBLE
19760101 v 1.00 <
tble
rule
// Afvoerverdeling Bovenrijn
RULE rid "0" idr "20" rty "D" rn 104 crit "r" tbl TBLE
// Waal & Pannerdense Kop als % van Bovenrijn
3
// Aanname : tot 1500 m /s, daarboven open rivier
823 v 0.818 0.182 <
1013 v 0.803 0.197 <
1220 v 0.795 0.205 <
1430 v 0.790 0.210 <
1500 v 0.790 0.210 <
…
13005 v 0.639 0.361 <
14640 v 0.636 0.364 <
15000 v 0.635 0.365 <
tble
rule
node
NODE id 31 ty 52 nm "Pannerdensch Kanaal" ar 1.84 vo 6.8 ws 10 s0
KEY oid 31 kty "e" nid 20 key
KEY oid 31 kty "d" nid 32 key
KEY oid 31 kty "d" nid 41 key
RULE idr 31 rty “e” crit “t” tbl TBLE
19760101 v 1.00 <
tble
rule
// Qmax Nederrijn en IJssel als % Q in Bovenrijn
3
// Aanname : tot 1500 m /s, daarboven open rivier
// Let op : som(fracties) >= fractie Pannerdensch kanaal in tabel hierboven
RULE rid "0" idr "31" rty "D" rn 104 crit "r" tbl TBLE
823 v 0.036 0.146 <
1013 v 0.030 0.168 <
1220 v 0.025 0.180 <
1430 v 0.021 0.189 <
1500 v 0.020 0.190 <
….
13005 v 0.209 0.152 <
14640 v 0.211 0.153 <
15000 v 0.211 0.154 <
tble
rule
node

0.0

De vereffende afvoerverdeling 2000 leidt tot de volgende relatie tussen Rijnafvoer en IJsselafvoer,
weergegeven in de volgende figuur:
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Rijnafvoer vs IJsselafvoer
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Figuur 24

Relatie Rijnafvoer-IJsselafvoer- de vereffende afvoerverdeling 2000 (sleutel
type “r”)

Opgemerkt wordt dat in oudere versies van het Distributiemodel werd gewerkt met stuwprogramma’s
waarbij een minimum debiet op Nederrijn, IJssel, en gewenste debieten op Nederrijn en IJssel werden
3
gebruikt. Een typisch stuwprogramma was het stuwprogramma met minimaal 25 m /s op de Nederrijn, en
3
een gewenst debiet van 285 m /s over de IJssel. Dit stuwprogramma wijkt af van de ‘vereffende
afvoerverdeling 2000” zoals die momenteel in DM geïmplementeerd is. De volgende figuur illustreert de
mogelijke beïnvloeding van de IJsselafvoer door het beheer van de stuw bij Driel. In DM versie 2 kon
binnen de aangegeven range (in het model aangegeven met regressievariabelen) de debietverdeling per
tijdstap dus gestuurd worden; in DM versie 3.21 met de beschreven interpolatietabel ligt de verdeling voor
alle tijdstappen vast, omdat voor elke tijdstap dezelfde interpolatietabel wordt gebruikt.
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Stuurbaarheid van de IJsselafvoer
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Figuur 25

Stuurbaarheid IJsselafvoer in relatie tot de Rijnafvoer
3

De stuw bij Driel kan gebruikt worden tot Rijnafvoeren van 3000 m /s. De range van afvoeren waar het
3
vooral om gaat is de range van lage afvoeren tot 2170 m /s. In de praktijk wordt de stuw al geheven
3
voordat de afvoer van 2170 m /s bereikt is, en zit de beheerder vanaf die afvoer dus al op de lijn die in de
grafiek is aangegeven door “Stuw Driel open”.
Door de stuw niet geheel te sluiten of geheel te openen, kan tussen de beide lijnen in figuur 25 geopereerd
3
worden. In figuur 24 wordt als voorbeeld daarvan getoond dat vanaf een Rijnafvoer van orde 1300 m /s
3
een IJsselafvoer van 285 m /s gehaald kan worden door de stuw geheel te sluiten. Door de stuw
3
3
vervolgens langzaam te openen, kan tot een Rijnafvoer van 1900 m /s de IJsselafvoer op 285 m /s
worden gehouden, daarna zal het debiet op de IJssel die waarde overschrijden.
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4.6

Verdeling op basis van kwaliteit (Beslisregel type “c” en “k”)
Soms is aanvoer van water langs verschillende routes mogelijk (en stuurbaar) maar hangt de werkelijke
gebruikte route af van een specifieke parameter, bijvoorbeeld de waterkwaliteit uitgedrukt in mg/l chloride.
Dergelijke afhankelijkheden kunnen met behulp van een tweetal type beslisregels (“c”en “k”) op
verschillende manier worden geschematiseerd.
Gebruik van “externe gegevens”
Bij de beslisregels m.b.t. kwaliteit kunnen “externe gegevens” worden gebruikt. Zie hiervoor bijlage 1.

4.6.1

Beslisregel type “c”
Beslisregel type “c”
Bij overschrijding van de toetswaarde wijzigt de capaciteit voor inname of lozing. De (gewenste)
verdeling (=verdeling conform de opgegeven verdeelsleutel) over de routes voor aan- of afvoer
wijzigt niet per definitie.
In dit type beslisregels wordt op basis van mogelijk in de tijd variërende concentraties (de “norm”) en
actuele waarden (de aan de norm te toetsen waarde) bepaald in welke mate de beschikbare capaciteit
waarmee water naar een knoop kan worden aangevoerd (of vanaf een knoop kan worden afgevoerd)
daadwerkelijk wordt benut.
De “te toetsen waarden” betreffen de concentraties op knopen vanaf waar water wordt aangevoerd of
waarop overtollig water wordt geloosd. Deze kunnen door het model zelf worden berekend (alleen
chloride) of worden aangeleverd vanuit een externe bron (bijvoorbeeld Sobek berekeningen voor het
benedenrivierengebied).
Bij overschrijding van de toetswaarde wordt de capaciteit voor inname (of lozing) vanaf de leverende
knoop verminderd. Met deze vermindering wordt beoogd de verminderde inzetbaarheid van een locatie te
representeren. De verdeling van de aanvoer over de routes voor aan- of afvoer wijzigt hiermee overigens
niet per definitie.
Of een “gewenste” verdeling (dit is de verdeling conform de opgegeven verdeelsleutel) daadwerkelijk
wordt gerealiseerd hangt ook af van de takcapaciteiten en de waterbeschikbaarheid (misschien is langs de
ene aanvoertak verhoudingsgewijs meer water beschikbaar dan a-priori volgens de verdeelsleutel
gevraagd wordt, en bij de andere aanvoertak juist een tekort; in zo’n geval zal niet volgens de opgegeven
verdeelsleutels water aangevoerd worden).
Een voorbeeld van een locatie waar aanvoer van water afhankelijk is van de kwaliteit is de aanvoer naar
de Ringvaartboezem van Schieland. In dit geval is de kwaliteitsparameter zout, uitgedrukt in mg/l chloride.
Hieronder is de schematisering rond de Ringvaartboezem gegeven (knoop 4102).
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Figuur 26

Schematisatie rond Ringvaartboezem Schieland

Knoop “4102” is de representatie van de Ringvaartboezem. Naar deze boezem in normale situaties 100%
ingelaten vanuit de Hollandsche IJssel, knoop 4040 (40 in de figuur) via tak 4012. Treedt daar verzilting op
(chloride gehalte l > 250 mg/l), dan wordt die inname gestaakt en wordt aangevoerd vanaf de
Rotteboezem (via knoop 4096).
De betreffende invoer – regel is als volgt:
RULE rid 4 idr "4102" rty "E" crit "c" tbl
TBLE
19760101 v 250. 9999. <
tble
rule
Uitwerking
De beslisregel treedt in werking op het moment dat (één van) de te toetsen waarde(n), dit is de
concentratie op de knopen 4040 en 4096, de opgegeven toetswaarde (respectievelijk 250.0 en 9999. mg/l)
overschrijdt. Als de toetswaarde overschreden wordt, wordt de capaciteit van de tak tussen de knoop van
waaraf in dit geval water wordt aangevoerd (dat is hier knoop 4040) en de knoop waarvoor de beslisregel
geldig is (knoop 4102) in de richting van laatstgenoemde (tijdelijk) op nul gesteld. Dat betekent in dit geval
dat alleen nog aanvoer via knoop 4096 mogelijk is.
In dit geval geldt dus de aanname dat gedurende de volledige lengte van de tijdstap de toetswaarde wordt
overschreden. Bedenk wel dat berekende zoutconcentraties alleen beschikbaar zijn indien ook
daadwerkelijk een zoutberekening werd uitgevoerd (waarde stuurparameter CalcCl=true). Is dat niet het
geval, dan zal de regel geen effect sorteren.
De maatregel zal in dit geval wel de verdeling van aanvoer naar de Ringvaartboezem wijzigen, omdat de
capaciteit langs de Inlaat Hollandse IJssel op nul gezet wordt. Hierdoor zal automatisch om water
gevraagd worden bij de andere genoemde knoop in de aanvoersleutels.
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4.6.2

Beslisregel type “k”
Dit type beslisregel is een variant op de beslisregel type “c”. In een beslisregel type “k” wordt de verdeling
van de totale inname of lozing over de verschillende “routes” afhankelijk gemaakt van de concentratie op
een willekeurige locatie (elders).
Wordt met beslisregels van type “c” dus een wel/niet beslissing genomen, met behulp van beslisregels
type “k” is specificatie volgens een “glijdende schaal” mogelijk.
Beslisregel type “k”
De (gewenste) verdeling over de inname of lozingspunten voor een knoop is afhankelijk van de
concentratie op een willekeurige op te geven locatie.
Let op; volgt uit een beslisregel type “k” dat geen water vanaf een locatie zou moeten worden
ingenomen (de gewenste verdeling) dan wordt ook niet door optimalisatie van de sleutel alsnog
water ingelaten (wens “inlaat gesloten” wordt altijd gehonoreerd, wens “50% via deze inlaat” niet per
definitie).
Hieronder een voorbeeld van specificatie van deze regel.
Stel knoop 4090 kan water inlaten via twee knopen. Door de volgende invoerregels wordt de inlaat bij
voorkeur via de eerste knoop gedaan, maar bij toenemende zoutconcentratie op knoop 4040 verschuift de
inlaat steeds meer naar de tweede knoop. Bij zoutconcentraties onder de 300 mg/l wordt getracht alles via
de eerste knoop aan te voeren, bij zoutconcentraties boven de 500 mg/l wordt getracht alles via de tweede
knoop aan te voeren.
RULE rid "4" idr "4090" rty "e" rn 4040 crit "k" tbl
TBLE
300. v 1.00 0.00 <
350. V 0.80 0.20 <
400. V 0.70 0.30 <
450. v 0.60 0.40 <
500. v 0.00 1.00 <
tble
rule

4.6.3

De te beschouwen concentratie bij verdeelsleutels type “c” en “k”
Zoals gezegd volgt de verdeling van aan- of afvoer uit:
de concentratie op een specifieke locatie, in het voorbeeld knoop 4040, en
de tabel in de specificatie van de beslisregel.
De concentratie kan een door het model zelf berekende (zout)concentratie betreffen, dan wel een extern
aangeleverde waarde. Extern aangeleverde gegevens kennen een kleinere rekentijdstap, waardoor een
verfijning in beslisregels mogelijk is.
M.b.v. de parameter “%tijd <= crit Cl”, en een door de gebruiker van het model opgegeven criterium voor
de duur van een gebeurtenis (zie beschrijving “RULE”, attribuut “du”) kan worden bepaald of de
overschrijding van de kritische waarde het in werking treden van de beslisregel rechtvaardigt. Dit is
bijvoorbeeld relevant bij het in werking stellen van de “Kleinschalige WaterAanvoer Midden West
Nederland” (KWA; zie paragraaf 3.6), een stelsel van maatregelen waarbij wateraanvoer naar Rijnland via
een alternatieve aanvoerroute wordt gerealiseerd. Hieraan zijn de nodige kosten verbonden en om die
reden zal in geval van relatief kortstondige overschrijding van de norm (alsnog) geen actie plaatsvinden.
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Volgt uit genoemde data dat de regel alsnog niet wordt uitgevoerd, dan zal de in de tabel te zoeken regel
(de te gebruiken verdeling) worden gezocht op basis van de waarde van de parameter “Decadegem Cl <=
crit” (Zie ook de paragraaf “Externe gegevens” in bijlage 1).
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4.7

Takken: relatie capaciteit en peil
De capaciteit waarmee water vanaf een knoop kan worden ingelaten en/of de capaciteit waarmee water
op een knoop kan worden geloosd kan afhankelijk worden gemaakt van een waterpeil, als:
het waterpeil op een knoop bekend is, en
in de invoer een peilbeheer is opgegeven voor die knoop.
Is op beide knopen aan weerzijden van een tak een peil bekend, dan kan de capaciteit langs die tak in
beide richtingen afhankelijk worden gemaakt van bijvoorbeeld het peilverschil.
Merk op dat peil en peilbeheer informatie op een knoop optioneel is (zie paragraaf 2.2.); sterker nog, bij de
meeste knopen in het DM is geen peil bekend. Uitzonderingen zijn de stuwpanden op de Maas, de meren
in het IJsselmeergebied, en enkele boezemsystemen in laag Nederland. Voor de overige knopen geldt
altijd dat de netto som van inkomende en uitgaande debieten nul moet zijn; als er geen peil is gedefinieerd
op de knoop dan is geen bergingsverandering op de knoop toegestaan.
Specificatie
Zoals eerder aangegeven mag de afvoercapaciteit van een tak worden gespecificeerd als:
3
constante waarde (in m /s);
in tabelvorm (tijdreeks);
in de vorm van een formule.
Wordt gebruik gemaakt van de tabelvorm, dan betreft het opgegeven peil dat van de knoop in de richting
tegengesteld aan die waarvoor de capaciteit wordt opgegeven. Dit betekent dat bijvoorbeeld het waterpeil
in een bovenstroomse knoop de capaciteit bepaalt in de richting naar de benedenstroomse knoop (zie tak:
attribuut “cd”).
Bij specificatie in de vorm van een formule mogen variabelen worden gebruikt. Dit biedt de mogelijkheid
om de capaciteit van een peilverschil afhankelijk te maken.
In het voorbeeld is onderstaande schematisering van de IJsselmeerboezem opgenomen (de in rode tinten
gekleurde takken en knopen).

Figuur 27

Het IJsselmeergebied
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De IJsselmeerboezem bestaat uit een drietal hydrologische compartimenten:
“IJsselmeer en Randmeren noord” (6057, globaal IJsselmeer, Ketelmeer, Zwartemeer);
“Markermeer en Randmeren zuid” (6058, globaal Markermeer, IJmeer, Eemmeer en Gooimeer);
“Randmeren oost” (6059, globaal het Drontermeer, Veluwemeer, Wolderwijd).
De maximale capaciteit waarmee water tussen de verschillende compartimenten kan worden uitgewisseld
is peilafhankelijk gemaakt. Dit geldt ook voor de inname naar de regio, in casu de inlaten naar de
Amstelmeerboezem, de Schermerboezem en de Friese boezem.
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4.8

Voorbeeld gekoppelde lozingen
In deze paragraaf wordt weer dezelfde schematisatie als bij eerdere voorbeelden gebruikt voor het
uitleggen van gekoppelde lozingen. Dit betreft lozingen die gekoppeld zijn aan een onttrekking elders in
het netwerk. Een typisch voorbeeld is doorspoeling van een district, waarvoor water aan de ene knoop
wordt onttrokken en op een andere knoop wordt geloosd.

40%
District

Figuur 28

60%

Voorbeeld schematisatie netwerk

In de hierboven weergegeven schematisering is sprake van doorspoeling in een district dat water voor
doorspoeling onttrekt op knoop F(6), en vervolgens via een verdeling 40% / 60% loost op knopen E(5) en
G(7). Dat betekent dat bij een watertekort op knoop F(6), de som van de twee lozingen zal afnemen met
het verschil tussen de op knoop F(6) gewenste en gerealiseerde inname.
De specificatie van de betreffende doorspoeling als onttrekking en lozingen in de invoerfiles is hieronder
weergegeven:
UEX gid "9" gn "Dw" nid "6" uc "wf_#" ty "e" tb "19760101” te "19760111" pri 2 qd 10. uex
UEX gid "9" gn "Dw" nid "5" uc "wf_#" ty "d" tb "19760101” te "19760111” pri 2 qd 4. cl 78 uex
UEX gid "9" gn "Dw" nid "7" uc "wf_#" ty "d" tb "19760101" te "19760111" pri 2 qd 6. cl 78 uex
Gekoppelde lozingen zijn voor het model herkenbaar aan de waarde voor het attribuut “uc” (= “wf_#”).
Hierbij staat uc voor user code, en wf staat voor doorspoeling (flushing). Het DM zoekt bij iedere
onttrekking met deze attribuut waarde de bijbehorende lozingen op basis van overeenkomst van het
exchange id (in het voorbeeld id “9” en code “Dw”), en zorgt ervoor dat kortingen in de onttrekking ook
doorwerken op de lozing.
In het voorbeeld geldt voor iedere gekoppelde lozing dat:
-

-

Het een lozing betreft (ty “d”) die het gevolg is van een onttrekking elders (uc “wf_#”);
Deze afkomstig is van dezelfde gebruiker (gid “9”) binnen dezelfde groep (gn “Dw”) als de onttrekking.
Let wel, er wordt aangenomen dat alle watergebruikers beschikken over een unieke identificatie
binnen dezelfde groep (attribuut “gn”) gebruikers.
Onttrekking en lozing(en) betreffen dezelfde tijdsinterval (“tb” en “te”).
De prioriteit van onttrekking en lozing is identiek (“pri”).

Dit voorbeeld geeft de standaard methode van koppelen van onttrekkingen en lozingen aan.
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Als tamelijk technisch voorbeeld wordt de waterverdeling in de volgende situatie uitgewerkt:
3
een watervraag van 10 m /s per seconde voor doorspoeling op knoop F,
3
een totale beschikbaarheid van 5 m /s vanaf de randen A en B via knoop C,
geen andere watervragen en lozingen,
een voor de hand liggende definitie van aanvoersleutels (het water moet uiteindelijk vanaf knoop A en
B worden aangevoerd),
3

Het resultaat van deze invoer is dat het volledige beschikbare debiet van 5 m /s vanaf de randen naar
knoop F wordt geleid. Daar wordt alles onttrokken voor doorspoeling van het district. Van de doorspoeling
3
3
wordt 40% = 2 m /s geloosd op knoop E, en stroomt vandaar naar knoop G. De rest (60%=3 m /s) wordt
3
geloosd op knoop G, en uiteindelijk stroomt bij knoop H weer 5 m /s het systeem uit.
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5

VERSCHILLEN MET VORIGE DM VERSIES

5.1

Inleiding
De nu in het NHI gebruikte DM versie 3.21 kent een aantal verschillen met het DM versie 2, zoals het in de
droogtestudie 2002-2005 is gebruikt. De verschillen betreffen:
− waterverdeling benedenrivierengebied;
− waterverdeling bovenrivierengebied;
− peilbeheer meren en stuwpanden; en
− terugpomptakken bij stuwpanden.
De waterverdeling in het bovenrivierengebied en het benedenrivierengebied zijn al in de voorafgaande
hoofdstukken besproken. Verschillen met betrekking tot peilbeheer en terugpomptakken worden in dit
hoofdstuk besproken.
Verder is na de overdracht van DM (NwSim) aan Deltares een aantal correcties uitgevoerd. Ook deze
worden in de volgende paragrafen toegelicht.

5.2

Peilbeheer meren en stuwpanden; terugpomptakken stuwpanden
Qua peilbeheer van meren en stuwpanden is in de aan Deltares overgedragen DM versie 3.21 minder
mogelijk dan in DM versie 2 dat bij de laatste droogtestudie is gebruikt.
In de nu gebruikte DM versie 3.21 is er voor knopen waarop peilbeheer gedefinieerd wordt een minimum
peil, een streefpeil en een maximum peil (elk met bijbehorende prioriteit) te definiëren. In vorige DMversies was bij de meren een minimum peil, een grenspeil beregening, grenspeil doorspoeling, streefpeil,
en maximum peil op te geven, elk met bijbehorende prioriteit. Hierdoor kon tussen de prioriteiten van
minimum peilen en streefpeil in het oude DM gedifferentieerder worden gealloceerd. In de laatste DM
versie zal elke vraag met een prioriteit hoger dan handhaving van het streefpeil gehonoreerd worden als
het fysisch mogelijk was. In het oude DM werden bij onderschrijding van een tussenliggend grenspeil de
vragen met een prioriteit hoger dan streefpeil maar prioriteit lager dan handhaving van dat grenspeil
alsnog gekort. Bij extreem lage IJsselafvoeren en hoge verdamping kan het uitzakken van het
IJsselmeerpeil tot beneden minimum peil ook door extra grenspeilen/prioriteiten wel uitgesteld, maar niet
voorkomen worden.
Het functionaliteitsverlies is eerder als niet zo ernstig beoordeeld, omdat het niet duidelijk was in hoeverre
er in de praktijk bij het opereren van de meren echt van de additionele streefpeilen (grenspeilen) met
tussenliggende prioriteiten gebruik werd gemaakt. Anderzijds is het naar verwachting niet zo ingewikkeld
om in DM de functionaliteit van meerdere streefpeilen met verschillende prioriteit weer in te bouwen.
Terugpomptakken bij stuwpanden zoals die in DM versie 2 nog in het nationale netwerk (rijkswateren:
Maas, Rijn, Waal, IJssel, ARK, NZK, IJsselmeergebied) in de schematisatie van de Maas voorkwamen,
zijn nu niet meer toegestaan. Na de uniformering van het oplosalgoritme voor het nationale netwerk en de
regionale netwerken staat het nieuwe algoritme niet toe dat water via lussen kan worden gevraagd.
Verwacht wordt dat de functionaliteit van terugpomptakken bij stuwpanden via de functionaliteit van
gekoppelde onttrekkingen/lozingen kan worden geschematiseerd, waarbij de onttrekking pas aangezet
wordt bij een te laag stuwpand peil. Dit vereist nog wel een programma-aanpassing. Gezien de
klimaatscenario’s (drogere zomers, dus vaker lagere Maasafvoeren) zal dit wel relatief belangrijker
worden.
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5.3

Aanpassingen modelcode door Deltares
Na overname van het model door Deltares zijn de volgende belangrijke aanpassingen doorgevoerd:
− correctie van de waterbalans bij de koppelpunten van regionale netwerken aan nationaal netwerk;
− verbetering van de command-line afhandeling;
− versienummer.
De belangrijkste aanpassing is de correctie van een niet eerder gedetecteerde fout in de waterbalans.
Deze fout trad alleen op bij knopen waar verschillende delen van het netwerk (nationale netwerk en
regionale netwerken) aan elkaar gekoppeld werden. Op die plekken worden in het model 2 (rand)knopen
onderscheiden, maar in werkelijkheid is er slechts sprake van 1 knoop. In de praktijk bleek dat op
dergelijke lokaties de waterbalans niet altijd sluitend was, terwijl dat voor de afzonderlijke knopen wel het
geval leek. Dit is niet eerder gedetecteerd doordat de randknopen niet waren opgenomen in de uitvoerfile
met waterbalansen per knoop.
Een andere verbetering is de afhandeling van command –line argumenten. DM kan op de command line
twee argumenten meekrijgen, nl. het parameterbestand (typisch de file NwSim.prm) en de controller file
voor simultaan draaien met MOZART (typisch de file Controller.txt). Deze bestanden moeten nu via de
command-line worden meegegeven. De bestanden hoeven niet in dezelfde directory als de DM
executable te staan.
Ook is een versienummer aan de executable toegevoegd; die was er formeel gesproken nog niet.
Daarnaast zijn nog kleine controles en aanpassingen uitgevoerd zoals het afvangen van alle stop
statements met nette foutmeldingen, duidelijker foutmeldingen waar nodig, etc.
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6

PLAUSIBILITEIT EN TOEPASSINGSBEREIK

6.1

Toepassingsbereik, beperkingen
Decade tijdstap
Aannames in het DM zijn dat de waterbeweging stuurbaar is, dat wil zeggen dat met de juiste sturing het
water binnen de lengte van de rekentijdstap op elke gewenste plek kan worden gebracht (uiteraard binnen
de opgegeven beperkingen zoals bijvoorbeeld takcapaciteiten). Omdat het bijvoorbeeld orde 5 dagen
duurt voordat water van Lobith via bv. Haringvlietsluizen of Nieuwe Waterweg de Noordzee bereikt, rekent
DM van oudsher met een 10-daagse tijdstap (decade). Binnen een decade kan een evenwichtstoestand
worden bereikt. Een tijdstap van een dag is met het DM modelconcept op de schaal van Nederland niet
toepasbaar vanwege de looptijden van het systeem.
Anderzijds zijn er ook fenomenen op kleinere tijdschalen dan decaden in het watersysteem die voor de
waterbeheerder van belang zijn. Een hydraulisch model als Sobek is geschikt om fenomenen als
afvoergolven en looptijden in het systeem door te rekenen. In fase 2 van NHI wordt daarom voorzien om
de koppeling van MODFLOW-METASWAP-MOZART aan SOBEK (als optie naast de koppeling met DM)
te gaan werken.
In DM wordt ook verondersteld dat de sturing daadwerkelijk gebruikt wordt, dus dat getracht wordt
watertekorten en wateroverlast te minimaliseren door middel van optimaal beheer van het watersysteem.
Routes voor aan- en afvoer van water: geen lussen toegestaan!
Het model is recursief (zichzelf herhalend) geprogrammeerd. Knoop voor knoop wordt de waterbalans
bepaald. Bij een watertekort op een knoop wordt de vraag via de opgegeven verdeelsleutels naar andere
knopen doorgesluisd. Vervolgens wordt voor deze knopen de balans opnieuw bepaald. Om te voorkomen
dat het model in een eindeloze ‘loop’ komt, mogen twee knopen niet rechtstreeks of via andere knopen
aan elkaar water “vragen” of op elkaar lozen. Voorafgaand aan een berekening wordt hierop
gecontroleerd, maar deze controle is niet volledig omdat gedurende een berekening afhankelijk van de
omstandigheden routes voor aan- en afvoer kunnen wijzigen.
Toewijzing van water aan gebruikers per prioriteit
Onder specifieke omstandigheden kan het voorkomen dat een watervraag op een specifieke locatie bij
een zekere prioriteit wordt gehonoreerd, terwijl op diezelfde locatie aan een watervraag bij hogere prioriteit
(eerder) beperkingen werden opgelegd.
Voorbeeld:
3
Als voorbeeld een situatie waarbij de watervraag bij prioriteit 1, de hoogst mogelijke prioriteit, 4 m /s
3
bedraagt en slechts 2 m /s kan worden toegewezen. Dezelfde gebruiker vraagt bij prioriteit 2 nogmaals
3
3
1 m /s en krijgt dit ook toegewezen doordat op de leverende knoop 2 m /s water beschikbaar is gekomen
3
3
(bijvoorbeeld door toekenning van doorspoeling). De correctie bedraagt dan 1 m /s (er wordt 3 m /s bij
3
prioriteit 1 toegewezen en niets bij prioriteit 2), dit terwijl 2 m /s extra beschikbaar was gekomen. Erger
wordt het als diezelfde gebruiker helemaal geen water meer vraagt na prioriteit 1. Er vindt dan in het
geheel geen additionele toewijzing plaats. Mogelijk kan door het inbouwen van extra iteratie slagen deze
problematiek teniet worden gedaan, maar dit zou nog eens conceptueel moeten worden uitgezocht.

Toelichting:
Onttrekkingen aan (en lozingen op) knopen worden op basis van prioriteiten toegekend. Dit betekent dat
in principe geen water kan worden toegekend aan vragen met een relatief lage prioriteit als aan
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de waterbehoefte bij relatief hoge prioriteit niet volledig is voldaan. Onder specifieke omstandigheden
(o.a. lokale tekorten) kan dit toch gebeuren.
Deze zijn:
− Het toekennen van onttrekkingen voor doorspoeling (gekoppelde lozingen).
Een onttrekking is gekoppeld aan één of meerdere lozingen, op (een) andere locatie(s) dan die waar
de onttrekking plaats vindt. Door toekenning van een onttrekking voor doorspoeling kan elders in het
netwerk (extra) water beschikbaar komen terwijl op die locaties eerder (bij hogere prioriteit) een tekort
aan water optrad.
− Gebruik verdeelsleutels
Als aanvoer van water via meerdere routes verloopt, kan een situatie optreden waarbij langs één van
die routes niet de gewenste hoeveelheid beschikbaar is, maar langs (een) andere route(s) (ook bij
lagere prioriteit) wel voldoende aanvoer kan worden gerealiseerd. De verdeelsleutel wordt namelijk
gedurende de berekening wel “geoptimaliseerd” t.a.v. de beschikbare capaciteit langs de
verschillende routes, maar niet t.a.v. de beschikbaarheid van water langs die routes. Hier kan het
model dus nog verbeterd worden.
Daarnaast is de situatie denkbaar waarin het DM op knoop A bij een hoge prioriteit (bijvoorbeeld door de
niet-beheerste waterstromen zoals neerslag en verdamping) een wateroverschot heeft en dit volgens de
afvoerverdeelsleutels loost op knoop B. Als vervolgens bij lagere prioriteit er allerlei watervragen aan
knoop A gesteld worden (bv. vaste onttrekkingen of districtsonttrekkingen) kan het oorspronkelijke
wateroverschot omslaan in een watertekort. Als knoop B niet genoemd staat in de aanvoersleutels van
knoop A kan het gebeuren dat het water dat oorspronkelijk van A naar B is gestuurd niet meer terug te
halen is. Dit zou via modelaanpassingen voorkomen kunnen worden. Een simpel alternatief is echter de
mogelijkheid van aanvoer vanaf knoop B naar knoop A opnemen in de verdeelsleutels van knoop A.

6.2

Plausibiliteit - Validatie
Het distributiemodel (DM) wordt vrijwel altijd gebruikt in combinatie met MOZART omdat de waterbalans
en waterverdeling in het watersysteem in het grootste deel van het netwerk vooral afhangt van de
watervragen en lozingen vanuit het landelijk gebied.
In het verleden zijn wel enkele resultaten van de combinatie DM-MOZART vergeleken met metingen. Het
meest recent is dit gebeurd tijdens de droogtestudie. In 2004 is door HKV voor RIZA een rapport
opgeleverd over de toetsing van resultaten van het distributiemodel (HKV, 2004). De titel suggereert dat
het over DM resultaten gaat, maar de toetsing betreft echter de aan- en afvoeren van en naar het
hoofdwatersysteem vanuit de MOZART districten. Dit kon worden gedaan voor negen districten waar
metingen voor beschikbaar waren, of de aan- en afvoeren uit een waterbalans bepaald konden worden.
De toetsing betrof de jaren 1996 en 2003, en de volgende districten, overwegend in laag-Nederland:
− 1 (Friesland),
− 2 (Het Bildt),
− 14 (NoordOostpolder),
− 28 (ZuidWest Veluwe),
− 30 (Oostelijk en Zuidelijk Flevoland)
− 31 (Wieringermeerpolder),
− 33 (Medemblik),
− 34 (Hoorn) en
− 38 (Rijnland).
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Omdat deze resultaten meer MOZART resultaten dan DM resultaten zijn, en omdat ze al elders
beschreven zijn, worden ze hier niet herhaald.
De belangrijke hydrologische invoergegevens voor DM zijn:
de rivierafvoeren van de grote en kleine grensoverschrijdende rivieren;
neerslag;
verdamping.
Deze invoer is gebaseerd op de gemeten afvoeren (via Q-h relaties en gemeten waterstanden) en de
gemeten neerslag/verdamping.
Het in DM gemodelleerde beheer en de gebruikte verdeelregels zijn in de loop der jaren door RIZA
(inmiddels Waterdienst) geïmplementeerd op basis van het officiële beheer (o.a. de landelijke
verdringingsreeks), en het in de regio gehanteerde beheer. Hierin is ook veel informatie van de regionale
waterbeheerders (provincies en waterschappen) opgenomen.
De invoer van DM is na de droogtestudie 2002-2005 nog op enkele punten gewijzigd, op basis van
informatie van regionale waterbeheerders en deskundigenoordeel, maar een formele calibratie van DM is
de laatste jaren niet uitgevoerd. Er zijn echter ongetwijfeld metingen beschikbaar die gebruikt zouden
kunnen worden, zoals: peilen in meren (IJsselmeer, Markermeer, Veluwemeer) en stuwpanden op de
Maas, debieten in diverse hoofdwaterlopen (bv. afvoer van het IJsselmeer naar de Waddenzee, afvoer op
het Amsterdam-Rijnkanaal, andere kanalen). Tenslotte zouden ook de DM berekende zoutconcentraties
vergeleken kunnen worden met gemeten zoutconcentraties. Bij de DM berekeningen worden de
zoutconcentraties op de randen (Rijn, Maas e.d.) opgelegd, verder wordt vanuit de MOZART districten
water met in de tijd variërende zoutconcentratie geloosd cq. onttrokken.
Resultaten van de validatie van het NHI fase 1+ zullen beschreven worden in een apart document. Op het
moment van schrijven van dit deelrapport DM is die validatie nog niet afgerond. De typische
referentieplaatjes betreffen vooral resultaten die volgen uit de interactie van DM met MOZART, en tonen
diverse resultaten voor alle MOZART districten op kaart. Het gaat achtereenvolgens om:
totaal oppervlaktewatertekorten;
tekort peilbeheer;
tekort beregening;
tekort doorspoeling;
systeemvreemd water; en
zout.
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DISCUSSIE EN CONCLUSIES

Het DistributieModel DM is al sinds het begin van de jaren 80 een centraal model in het droogtestudie
(PAWN) instrumentarium. Na de ontwikkeling van de eerste versie door RAND Corporation bij de eerste
PAWN studie (begin jaren tachtig) is eind jaren tachtig door RIZA en WL|Delft Hydraulics een compleet
nieuwe versie ontwikkeld. Deze versie is sindsdien onderhouden door RIZA en gebruikt voor de analyses
van de Derde Nota Waterhuishouding, de WaterSysteemVerkenningen, en in de droogtestudie. Na de
droogtestudie is door RIZA het model in 2005 qua code en invoerfilestructuur herzien. Vervolgens is het
model eind 2007 overgedragen aan Deltares.
Het DM is in het PAWN instrumentarium gekoppeld geweest aan een districtsmodel dat de wateraanvoer
en watervraag vanuit het landelijk gebied berekende. In eerste instantie was dat het districtsmodel
DEMGEN. In de jaren negentig is DEMGEN vervangen door MOZART. Voor de onderrandvoorwaarden
van MOZART is het nationaal grondwatermodel NAGROM gebruikt.
In het NHI wordt DM gekoppeld gebruikt met MOZART-METASWAP-MODFLOW. Hiertoe zijn de
NAGROM berekeningen en de MOZART plotberekeningen vervangen door MODFLOW-METASWAP
berekeningen. METASWAP rekent de onverzadigde zone door, en MODFLOW rekent het
grondwatersysteem (met meerdere grondwaterpakketten) door.
DM communiceert in het NHI alleen met MOZART, en de koppeling met MOZART is identiek aan de
koppeling tussen DM en MOZART in het PAWN instrumentarium. Aan DM is daarom in NHI kader niet
inhoudelijk ontwikkeld. Wel is er aandacht besteed aan het testen van de functionaliteit en is de invoer op
enkele punten aangepast.
In fase 2 van NHI is het streven om voor de oppervlaktewatermodellering gebruik te gaan maken van
SOBEK. Aan DM zullen daarom in NHI kader geen grote ontwikkelingen meer plaatsvinden. Wel zal NHI
zodanig ingericht worden dat het gebruik van DM (en later ook SOBEK) een optie blijft. Zolang de interface
tussen DM en MOZART niet wijzigt kunnen nieuwere DM versies eenvoudig in NHI geïmplementeerd
worden.
DM zal bovendien als stand-alone snel rekeninstrument gebruikt blijven worden voor analyses met
betrekking tot de waterverdeling van het oppervlaktewater.
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AANBEVELINGEN

In fase 2 wordt de koppeling van het NHI instrumentarium met SOBEK voorzien. Dan zal het landelijke
oppervlaktewater met SOBEK in plaats van DM kunnen worden doorgerekend. Dat betekent echter niet
dat DM niet meer gebruikt zal worden; DM zal voor waterverdelingsvraagstukken stand-alone of in
combinatie met MODFLOW-METASWAP-MOZART in het NHI instrumentarium gebruikt blijven worden.
De koppeling van NHI met SOBEK zal de nodige inspanning vereisen. Hiervoor is najaar 2007 een
verkennende studie uitgevoerd (WL|Delft Hydraulics, 2007/2008). Belangrijke conclusies en
aanbevelingen uit dat rapport zijn:
-

-

Gebruik van SOBEK in plaats van DM maakt het mogelijk om een kleinere tijdstap te gebruiken en
altijd fysisch realistische debieten te berekenen;
De rekentijd van het NHI, die nu vooral door de combinatie MODFLOW-METASWAP wordt bepaald,
zal bij gebruik van SOBEK in plaats van DM flink toenemen.
Voor droge situaties zal SOBEK in combinatie met de nog verder te ontwikkelen
WaterVerdelingsComponent, kortweg WVC (WL|Delft Hydraulics, 2007) gebruikt moeten worden. De
nu beschikbare WaterVerdelingsComponent maakt het mogelijk om bij onvoldoende
waterbeschikbaarheid de laterale onttrekkingen in SOBEK gecontroleerd te korten, rekening houdend
met bv. gewenste debieten in het SOBEK-netwerk en prioriteitsstellingen van diverse
gebruiksfuncties. De combinatie WVC-SOBEK biedt dan dus niet alleen hydraulica, maar ook
waterverdelingsfunctionaliteit vergelijkbaar met DM.
Omdat SOBEK op alle locaties waterstanden berekent en DM dat in de huidige schematisatie maar op
enkele locaties doet, kan bij gebruik van SOBEK in de toekomst ook een on-line koppeling SOBEKMODFLOW gebruikt worden om de impact van variaties in rivierwaterstanden op het
grondwatersysteem mee te kunnen nemen. Bij de huidige opzet met DM is dat niet mogelijk.

In kader van het Beheer en Onderhoud van het PAWN-instrumentarium door Deltares zullen een aantal
wensen met betrekking tot DM worden opgenomen. Omdat DM als losse executable is gekoppeld met de
andere modules van het NHI-instrumentarium is het eenvoudig om nieuwere modelversies en/of
modelschematisaties van DM in NHI op te nemen. Hierbij is het uitgangspunt dat er aan de koppeling van
DM met andere NHI componenten geen veranderingen optreden.
Hieronder volgt een aantal aanbevolen acties m.b.t. de software/code van DM en postprocessing tools.
Deze acties zullen deels in NHI, maar ook deels buiten NHI gerealiseerd moeten worden.
Het in een versiebeheersysteem opnemen van de code;
Het opzetten van een testbank met simpele testgevallen, zodat nieuwere versies systematisch getest
kunnen worden;
Nagaan van de oorzaak van de af en toe optredende kleine balansfout;
Waterverdeling in het bovenrivierengebied uitbreiden: zoals in paragraaf 3.3 is aangegeven is er
functionaliteit verloren gegaan bij de overgang van versie 2 naar versie 3.21 (de aan Deltares
overgedragen versie). In versie 3.21. is de waterverdeling over de Waal, de Nederrijn en de IJssel
hard opgelegd door middel van interpolatietabellen in de invoer. Dit heeft het onmogelijk gemaakt om
tijdens de simulatie de sturing van de stuw bij Driel binnen de fysisch aanwezige mogelijkheden aan te
passen;
Flexibeler peilbeheer (zie paragraaf 5.2) van meren en stuwpanden;
Realiseren van een koppeling met Modflow, ter bepaling van de kwel/wegzijging op de DM knopen;
Doorspoeling optioneel afhankelijk maken van zoutconcentraties, dit speelt bijvoorbeeld in Noord3
Holland. Bij DM runs is nu voor de voor 'gewone' jaren 7.5 m /s doorspoeling bij Den Helder opgeven,
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-

voor droge jaren (herhalingstijd 10 jaar of hoger) 15.6 m /s. Er moet uitgezocht worden wat binnen de
nu beschikbare invoermogelijkheden mogelijk is, en welke aanvullende functionaliteit hiervoor
gewenst is;
Het beschikbaar maken van NHI resultaten voor niet-modeldeskundigen op een gemakkelijke manier.
Met de realisatie van het FEWS-NHI is dit traject in gang gezet;
Complete user interface: er is een DM user interface op basis van de SOBEK tools Netter en
ModelEdit, maar deze ondersteunt alleen invoerwijzigingen van bestaande knopen en takken, en
staat geen netwerkwijzigingen toe. Ervaren gebruikers kunnen met de invoerfiles uit de voeten, maar
dit vormt wel een drempel voor nieuwe gebruikers.

De volgende acties voor de modelinvoer worden aanbevolen voor het DM:
Controle en uitbreiding van de schematisatie, bv. beheersregels met betrekking tot de realisatie van
3
een afvoer van 1500 m /s over de Nieuwe Waterweg, toevoegen van Apeldoorn-Dierens kanaal en de
weteringen parallel met de IJssel;
Update van de schematisatie van het benedenrivierengebied, zodat de werkelijkheid daar beter
gerepresenteerd wordt;
Controle en update van de vaste onttrekkingen (er staat nu bv. een lozing op knoop 6053 maar die
knoop bestaat niet).
Update van doorspoeldebieten op basis van recente regionale studies, zoals b.v. die voor Hollands
Noorderkwartier.
Algemeen: contacten met de regionale waterbeheerders intensiveren, zodat de schematisatie van
regionale systemen up-to-date blijft. Dit geldt zowel voor DM als ook voor SOBEK schematisaties.
Voor het gehele NHI instrumentarium wordt in 2008 de plausibiliteit van modelinvoer en –resultaten nog
apart beschreven, onder andere op basis van een vergelijking met resultaten van STONE en
referentieruns met het PAWN instrumentarium voor de hydrologie van 1976. Aanbevolen wordt om in 2009
verder te gaan en modelresultaten ook met metingen te vergelijken, en door calibratie het model verder te
verbeteren. Een aantal hierboven genoemde snelle verbeteracties zouden al voor 1 april 2009 uitgevoerd
moeten worden zodat DM en NHI klaar staan voor de droogte-toepassingen in het kader van de LCW
(landelijke commissie waterverdeling).
Verder wordt aanbevolen om verdergaande stappen te zetten om in plaats van DM ook SOBEK binnen het
NHI te kunnen gebruiken, gekoppeld met MODFLOW-METASWAP-MOZART.
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BIJLAGE 1

Filebeschrijving DM

Inleiding
Deze bijlage bevat stukken uit de gebruikershandleiding van DM zoals die door R. Terveer van RIZA is
opgesteld (RIZA, 2005). In die handleiding werd in verband met de gewijzigde oplosmethode de nieuwe
naam NwSim (NetWerkSIMulatie) gebruikt. Zoals vermeld in dit rapport is bij overdracht van het model aan
Deltares echter besloten om de bekende naam DM (DistributieModel) te handhaven en het versienummer
op te hogen.
Deze bijlage bevat de filebeschrijvingen van DM.

Algemeen
“Klassen”
De bij het model behorende bestanden zijn volgens een vast concept opgebouwd. Per bestand worden
objecten van een specifieke soort (type) of “klasse” beschreven. Begin en eind van de beschrijving van
een dergelijke klasse zijn gemarkeerd met sleutelwoorden en ook de attribuutwaarden van een klasse
worden voorafgegaan door sleutelwoorden.
Lay-out
Voor de lay-out van bestanden betekent dit onder andere dat er geen sprake is van een “vast format”. De
beschrijving van een object mag dus een willekeurig aantal regels omvatten, en de volgorde van attributen
is niet (altijd) aan strikte regels gebonden.
Commentaar
Verder mag in de bestanden in principe overal “C style” commentaar worden opgenomen (// of /* …*/). Het
hierna beschreven stuurbestand vormt op bovenstaand de enige uitzondering. Let wel, de GUI
introduceert hier enkele aanvullende beperkingen; commentaar is bij gebruik van de GUI alleen
toegestaan buiten de “definitie” van de afzonderlijke voorkomens van “klassen”.
Datum en tijd
De wijze waarop in de broncode van het model datum en tijd is geïmplementeerd (meer specifiek het
algoritme voor conversie naar “Julian” notatie) heeft inperking van de toegestane reeks datum/tijd notaties
tot gevolg. Als “geldige” datums worden beschouwd datums die vallen binnen de periode 1 januari 1800
tot 1 januari 2099. De gehanteerde notatie is YYYYMMDD. Desgewenst is uitbreiding met tijd mogelijk en
wordt de notatie YYYYMMDD.HHMMSS.
Tabellen
In de beschrijving van verschillende klassen wordt gebruik gemaakt van tabellen. Tabellen zelf worden
beschreven door de klasse “TBLE”. Zoals hier bedoeld, zijn tabellen standaard opgebouwd uit “records”.
Ieder record in een tabel omvat hetzelfde aantal kolommen en wordt (verplicht!) beëindigd met het karakter
“<”. In de records zelf mag geen commentaar worden opgenomen!
Hieronder de “standaard” opbouw van een tabel:
TBLE ds “Voorbeeld tabel”
veld1 veld2 <
veld1 veld2 <
veld1 veld2 <
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(kolom “Type” : S=tekst, I = geheel getal, “F” = gebroken getal “TBL” = tabel)
TBLE
Sleutelwoord
Ds

Betekenis
Korte beschrijving tabel (optioneel)

Type
S

Voorwaarden
0-256 karakters

Restricties:
In een tabel dienen de records oplopend gesorteerd te worden opgegeven. Sleutel bij deze sortering is de
eerste waarde in ieder record. Voor bijvoorbeeld specificatie van peilbeheer (zie “peilbeheer knopen,
paragraaf, hoofdstuk 4 beschrijving “LVLC”) betekent dit dat de tabellen “Level-Area” en “Level-Volume”
oplopend op peil gesorteerd moeten zijn en de tabel “Desired Level” op datum.
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Het stuurbestand (NwSim.Prm)
In het stuurbestand worden de voor gebruik benodigde parameters beschreven. In het stuurbestand is
telkens per regel een sleutelwoord en een bijbehorende waarde gescheiden door het “is gelijk” teken
aanwezig. De herkende sleutelwoorden zijn hieronder weergegevens. Verplicht op te nemen
sleutelwoorden zijn rood gemarkeerd.
(kolom “Type” : S=tekst, I = geheel getal, “F” = gebroken getal “TBL” = tabel)
Sleutelwoord
Tb
Te
Case
Dw
IgnoreYear
Ts

Err
Out
Nds
Lnks
Uex_in
Uex_out
Meteocoef
Meteostat
Rivers
ExternalData
CalcCl
MpxDir
Csv

Betekenis
Datum aanvang berekening
Datum einde berekening
Beschrijving berekening
Wel of niet uitvoeren “DwSim”, een module voor
“online koppeling” aan het model “Mozart”2.
Negeer opgegeven jaar in datum in (sommige)
invoerbestanden.
Lengte tijdstap (default is ‘decade’)

Type
I
I
S
S

Voorwaarden
YYYYMMDD
YYYYMMDD
0-256 karakters
“true” of “false”

S

“true” of “false”

S

naam bestand foutmeldingen
naam bestand meldingen en resultaten (tabel)
naam bestand beschrijving knopen
naam bestand beschrijving takken
naam te gebruiken bestand met de (vaste) lozingen
en onttrekkingen.
idem (uitvoer)
naam bestand neerslag en verdamping per tijdstap
naam bestand beschrijving meteostations
naam bestand tijdreeks rivierafvoeren
Zie paragraaf 3.9, “externe gegevens gebruiken”
wel (“true”) of niet uitvoeren zoutberekening
Locatie uitvoerbestanden in “.mpx” format
Optionele uitvoer. Naam bestand met de
waterbalans per knoop in “.csv” (Excel) format.

S
S
S
S
S

tekst “decade” of
lengte tijdstap in
dagen
1-256 karakters
1-256 karakters
1-256 karakters
1-256 karakters
1-256 karakters

S
S
S
S
S
S
S
S

1-256 karakters
1-256 karakters
1-256 karakters
1-256 karakters
1-256 karakters
“true”,“false”
1-256 karakters
1-256 karakters

Opmerking
Met behulp van de parameter “IgnoreYear” kan worden bewerkstelligd dat het in invoerbestanden
opgegeven jaar (in de datum aanduidingen) wordt “genegeerd”. Gedurende de berekening wordt dan het
opgegeven jaar vervangen door het jaartal van de door te rekenen tijdstap. Dit kan wenselijk zijn bij
bijvoorbeeld specificatie van jaarlijks terugkerende patronen voor doorspoeling of in de tijd variërende
verdeelsleutels. Deze functionaliteit heeft dan ook alleen betrekking op de datums genoemd bij:
de bij takken behorende streefwaarden voor debiet;
de datum in tabellen.

2

De DwSim module regelt de “vertaling” van netto lozingen en onttrekkingen per vlak (zoals geleverd door
Mozart) naar lozingen en onttrekkingen per punt (kunstwerk, knoop). Hierbij wordt gebruik gemaakt van
verdeelsleutels overeenkomstig die in het “DM” model. Ook in OpenMI kader is voor dit doel een
toepassing ontwikkeld, de “DistributionConnector”.
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1.2

Het knopen bestand (NDS.Txt)
In dit bestand worden de knopen en een aantal gerelateerde klassen beschreven. Dit betreft de klassen:
“NODE” , de algemene beschrijving van een knoop;
“KEY”, beschrijving routes voor van aan- en afvoer;
“RULE”, de beslisregels m.b.t. de “inzet” van routes voor aan- en afvoer;
“LVLC” het van toepassing zijnde peilbeheer.
Deze klassen zijn hieronder beschreven. Wederom zijn per klasse de verplichte velden in rood
weergegeven.

1.2.1

NODE
Typen knopen
Op basis van functionaliteit wordt een drietal “typen” knoop onderscheiden:
De “standaard” knoop
Op dit type knoop vinden de aan water gerelateerde activiteiten (lozingen, onttrekkingen) plaats. Op
een knoop van dit type kan peilbeheer van toepassing zijn.
Randknopen
Randknopen geven de rand van het beschouwde systeem weer. Op deze knopen vinden de
resulterende lozingen en onttrekkingen plaats.
Rivierknopen
Een rivierknoop is een bijzonder type randknoop. Bij een rivierknoop behoort een tijdreeks met
afvoeren. Deze zijn beperkend voor de aanvoer naar benedenstrooms gelegen knopen. Anderzijds
zal al het water beschikbaar op een knoop van dit type ten allen tijde worden “afgeleverd”, d.w.z.
ook al is er benedenstrooms geen behoefte. Dit kan bijvoorbeeld tot overschrijding van capaciteiten
leiden.
Standaard knoop
NODE id "3" nm "C" ty 52 ws 6 ar 2.53 s0 50.0 sp 0.0 s1 0. node

Randknoop
NODE id "51" nm "Inlaat" ty 51 rn 3 node

Rivierknoop
NODE id "1" nm "Vecht" ty 1 node
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Sleutelwoord
id
rid
nm
ty
ws

ar
vo
sp
S0
S1
lv
rn

1.2.2

Betekenis
De unieke knoop identificatie
De ID van een deelnetwerk waartoe de knoop behoort.
(Zie paragraaf 1.2,deelmodellen)
Naam knoop
Knoop type
Identificatie van het voor de berekening van netto
neerslag te gebruiken weerstation

2

Oppervlak in miljoenen m
3
Volume in miljoenen m
3
Kwel (>0.) of wegzijging (<0.) in m /s
Initieel zoutgehalte op knoop in mg/l
Zoutgehalte kwel in mg/l
Peil op knoop (m. t.o.v. NAP)
Voor (alleen) randknopen, de verwijzing naar een niet
randknoop (in een ander deelnetwerk (attribuut “rid”))
waarmee de randknoop samenvalt. (Zie paragraaf
1.2,deelmodellen)

Type
I

Voorwaarde
>0
>0

S
I
I

0-256 karakters
1,51,52
>0 en referend
naar bestaande ID
in bestand met
meteo stations.
>=0.
>=0.

F
F
F
F
F
F
I

>=0.
>=0.
>0

KEY
Verdeelsleutels (routes)
KEY oid "1" kty "d" nid "3" key

Sleutelwoord
oid

Betekenis
Unieke identificatie knoop (eigenaar sleutel)

Type
I

kty
nid

Type sleutel. ”e” voor onttrekking, ”d” voor lozing
Unieke identificatie van de knoop waaraan water wordt
onttrokken (Kty = ‘e’) dan wel waarop water wordt
geloosd (Kty = ‘d’).

S
I

Voorwaarde
>0 (== waarde “id” in
NODE)
”e”,”d”
>0
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1.2.3

RULE
Verdeelsleutel (Beslisregels)
Sleutelwoord
idr

Betekenis
Unieke identificatie knoop (eigenaar beslisregel)

rty

Type sleutel. ”e” voor onttrekking, ”d” voor lozing

crit

Type afhankelijkheid. (“q= debiet, “t“ = tijd, “l“=peil, “c” en
“k”= kwaliteit)
Indicatie “volgend item is tabel”

S

Reference node. De ID van de knoop waarvan het af te
voeren debiet of de kwaliteit als norm voor de verdeling
geldt (regels type “r”, “k” of “c”.

I

tbl
rn

Type Voorwaarde
I
>0 (== waarde “id” in
NODE)
S
”e”,”d”
“q”,”t”, “l”,“c”,”k”

>0

Een tabel, indien gebruikt in een “RULE” specificatie, bevat afhankelijk van het “type” beslisregel per
record de volgende gegevens:
Veld
1

2

3–n

Waarde
3
Debiet in m /s (ty=”q”) of
Peil in m. t.o.v. NAP (ty=”l”) of
Datum aanvang (YYYYMMDD, ty=”t” of “c”) of
Concentratie (ty=”k”)
Aanduiding voor “waarde” per knoop als waarde (“v”) of als formule
(“f”). Volgorde knopen overeenkomend met de volgorde in de
opgegeven “routes”
Waarde of formule

Type Voorwaarde
F/S
Debiet >=0
Concentratie
>=0
S

“v”, “f”

F

Veld 2 en 3
In een beslisregel wordt meestal per knoop (in tabelvorm) de fractie (>=0 fractie <= 1.) van het totale aan
of af te voeren debiet gespecificeerd. Een fractie kan worden gegeven als getal sec of volgend uit een
opgegeven formule. De som van de afzonderlijke fracties (en dus ook het resultaat van formules) dient
gelijk te zijn aan 1 of 0.
3

Gebruik van formules (veld 3)
In formules mag gebruik gemaakt worden van de volgende variabelen: Qn, Ln, Ql, Cl, Qp, Fx. Het gebruik
van deze variabelen wordt hieronder toegelicht.
Qn
Representeert de omvang van het in totaal op een knoop aan of af te voeren debiet.
De aanvoer “Q” op een knoop “X” is gelijk aan de som van onttrekkingen rechtstreeks aan “X” plus de
onttrekkingen vanaf benedenstrooms gelegen knopen voor zover aan te voeren via “X”. De afvoer “Q”
vanaf een knoop “X” is gelijk aan de som van lozingen op “X” plus de lozingen op bovenstrooms gelegen
knopen voor zover af te voeren via “X”. Omdat berekeningen per prioriteit worden uitgevoerd, kan de
waarde van “Q” in het geval van onttrekkingen gedurende de berekeningen wijzigen (groter worden).

3

In het model is een aangepaste versie (“min” en “max” functie toegevoegd) opgenomen van “Roland
Schmehl’s” function parser ( zie http://itsextern.its.uni-karlsruhe.de/~schmehl/functionparserE.html)
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Dat betekent dat niet in elk stadium per definitie met dezelfde verdeelsleutel wordt gerekend. Overigens
geven verdeelsleutels altijd een “streven” weer en kan door de optimalisatie beschreven onder
“Verdeelsleutels” de werkelijk gebruikte verdeling afwijken.
In het geval van een beslisregel type “r” representeert “Qn” de hierboven beschreven waarden op de
knoop aangegeven met het attribuut sleutelwoord “rn”. In alle andere gevallen betreft het de waarde op de
knoop waarvoor de regel geldig is (attribuut “idr”).
Ln
Het peil op de knoop (meters t.o.v. NAP indien bekend).
Ql
In geval van een sleutel voor aanvoer, het debiet langs de tak tussen de knoop (eigenaar sleutel, attribuut
“oid”) en de leverende knoop (attribuut “nid”).
In geval van een sleutel voor afvoer, het debiet langs de tak tussen de knoop (eigenaar sleutel, attribuut
“oid”) en de ontvangende knoop (attribuut “nid”).
Cl
In geval van een sleutel voor aanvoer, de maximale capaciteit langs de tak tussen de knoop (eigenaar
sleutel, attribuut “oid”) en de leverende knoop (attribuut “nid”).
In geval van een sleutel voor afvoer, de maximale capaciteit langs de tak tussen de knoop (eigenaar
sleutel, attribuut “oid”) en de ontvangende knoop (attribuut “nid”).
Qp
De omvang van het bij de onderhavige prioriteit aan of af te voeren debiet.
Fx
De som van de fracties volgend uit de formules in een sleutel genoemd bedraagt nul of 1 (±0.001). De
variabele “Fx” geeft de som van de fracties volgend uit de voorafgaande formules. Als voorbeeld
onderstaande specificatie, betreffende een verdeling afhankelijk van de kwaliteit op een specifieke knoop.
Voorbeeld
NODE rid 4 id 4064 nm "Oude Rijn & Gouwe t.h.v. Bodegraven" ty 52
KEY oid 4064 kty "e" nid 4066 key
KEY oid 4064 kty "e" nid 4090 key // KWA
KEY oid 4064 kty "e" nid 4106 key // Tolhuissluisroute
KEY oid 4064 kty "d" nid 4091 key
RULE rid 4 idr 4064 rty "d" crit "t"
tbl TBLE
19760101 v 1.000 <
tble
rule
RULE rid 4 idr 4064 rty "e" rn 4040 du 0.5 crit "k" tbl
TBLE
250. v 1.00 0.00 0.00 <
9999. f "0./max(Qn, 0.001)" "min(10.-Ql,Qp)/max(Qp,0.001)" "1.-Fx" <
tble
rule
node
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Bij concentraties >= 250 mg/l volgt de verdeling (aanvoer) uit de opgegeven formules. Het eerste deel van
de formule ("0./max(Qn, 0.001)") refereert aan de eerstgenoemde route voor aanvoer (4066), het tweede
deel ("min(10.-Ql,Qp)/max(Qp,0.001)") aan de tweede (4090) en het derde deel ("1.-Fx") aan de derde. De
3
formules worden ook in deze volgorde verwerkt. Bij een totale aanvoer richting de knoop van 10 m /s
3
(“Qn”), een gewenste aanvoer voor de huidige prioriteit van 5 m /s (“Qp”) en een gerealiseerd debiet
3
tussen de knopen 4064 en 4090 van 6 m /s (“Ql”) volgt uit de eerste formule een fractie nul. Voorafgaand
aan interpretatie van de tweede formule is de waarde van de variabele “Fx” dan eveneens nul. Uit de
tweede formule volgt een fractie 0.8 en wordt de waarde van de variabele “Fx” met deze waarde
opgehoogd.
Met andere woorden; bij concentraties vanaf 250 mg/l op de knoop 4040 wordt vanaf knoop 4066 (naar
3
knoop 4064) niets meer aangevoerd, vanaf knoop 4090 maximaal 10 m /s en al het meerdere vanaf knoop
4106.
Merk op dat door de volgorde van de routes en formules te wijzigen de te gebruiken waarde van de
variabele “Fx” kan worden gemanipuleerd.
Implementatie beslisregels
Niet voor ieder type beslisregel is een implementatie voor zowel aan- als afvoer beschikbaar. Eén en
ander is in de tabel hieronder weergegeven.
Type regel
Q
T
L
R
C
K

aanvoer






afvoer







Verder is niet iedere combinatie van beslisregels toegestaan. De beslisregels “q”, “t”, “l” en “k” mogen in
een verdeelsleutel voor aan- of afvoer slechts afzonderlijk en éénmaal voorkomen. Aanvullend mag, een
regel type “c” worden gespecificeerd.
Voorbeelden beslisregels
Hieronder zijn voorbeelden van de verschillende beslisregels weergegeven :
Verdeling afvoer afhankelijk van omvang af te voeren debiet.
RULE idr "4" rty "D" crit "q" tbl TBLE
5.01

v 0.50 0.50 <

10.01 v 0.25 0.75 <
20.01 v 0.10 0.90 <
999

f "10/Qn" "(Qn-10)/Qn" <

tble
rule

Verdeling afvoer afhankelijk van tijd
RULE idr "4" rty "D" crit "t" tbl TBLE
19760101 v 0.50 0.50 <
19760111 v 0.25 0.75 <
19760121 f "10/Qn" "(Qn-10)/Qn" <
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tble
rule

Verdeling afvoer afhankelijk van peil op knoop
RULE idr "4" rty "D" crit "l" tbl TBLE
0.10 v 1.00 0. <
0.949 v 0.50 0.50 <
0.99 v 0.25 0.75 <
1.01 f "10/Qn" "(Qn-10)/Qn" <
tble
rule

Verdeling afvoer afhankelijk van debiet op opgegeven knoop
RULE idr "20" rty "D" rn 104 crit "q" tbl
TBLE
// Waal & Pannerdense Kop als % van Bovenrijn
// Gestuwd, boven 1500 m3/s open rivier
823

v

0.82 0.18 <

1013

v

0.80 0.20 <

1430

v

0.79 0.21 <

1500

v

0.75 0.25 <

1595

v

0.70 0.30 <

1865

v

0.69 0.31 <

2145

v

0.68 0.32 <

4060

v

0.67 0.33 <

8950

v

0.66 0.34 <

10085 v

0.65

0.35 <

11415 v

0.64

0.36 <

tble
rule

Verdeling afhankelijk van kwaliteit op opgegeven locatie
RULE rid "4" idr "4096" rty "E" rn 38 crit "k" tbl
TBLE
200. v 1.00

0.00 <

9999. v 0.00

1.00 <

tble
rule

Toetsen inname (wel of niet) aan toetswaarde
RULE rid "4" idr "4096" rty "E" crit "c" tbl
TBLE
19760101 v 100. 150. <
19760111 v 200. 250. <
tble
rule
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1.2.4

Peilbeheer op knopen
LVLC
LVLC idl "4" sl -0.60 mnl -0.60 mxl -0.30 pm 2 dl tbl TBLE
19760101 19770401 -0.5 1 <
tble
la tbl TBLE
-.70 25. <
-.60 35. <
-.50 50. <
tble
lv tbl TBLE
-.70 125. <
-.60 135. <
-.50 150. <
tble
lvlc

Let op: de relaties “peil-oppervlak” en “peil-volume” dienen oplopend op peil te worden gespecificeerd! (zie
ook restricties TBLE).
LVLC: betekenis attribuut sleutels
Sleutelwoord
idl
sl
mnl
mxl
pm
Dl
La
Lv
Tbl

Betekenis
De unieke identificatie van de knoop waarop het peilbeheer van
toepassing is
Initieel peil in m. t.o.v. NAP
Minimum peil in m. t.o.v.NAP (minimaal te handhaven peil)
Maximum peil in m. t.o.v NAP (peil waarboven geen sturing
meer mogelijk is.)
Prioriteit handhaving minimum peil
Tabel streefpeil
Tabel relatie peil – oppervlak
Tabel relatie peil – volume
Indicatie “volgend item is tabel”

Type Voorwaarde
I
>0
F
F
F
I
TBL
TBL
TBL

<=”mxl”
>= “mnl”
>0

De tabel “Desired Level” bevat per record de volgende attributen :
Veld
1
2
3
4

Waarde
Datum aanvang
Prioriteit handhaving streefpeil
Streefpeil in m. t.o.v. NAP
Markering einde record (“<”)

Type
I
I
F
S

Voorwaarde
YYYYMMDD
>= “pm”
>=”mnl” && <=”mxl”
Verplicht!!!!

Streefpeilen zijn optioneel. Indien geen streefpeilen worden gespecificeerd geldt streefpeil = minimumpeil.
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De tabel “Level-Area” bevat per record de volgende attributen:
Veld
1
2
3

Waarde
Peil in m. t.o.v. NAP
2
Oppervlak in miljoenen m
Markering einde record (“<”)

Type Voorwaarde
F
F
S
Verplicht!!!!

De tabel “Level-Volume” bevat per record de volgende attributen:
Veld
1
2
3

Waarde
Peil in m. t.o.v. NAP
3
Volume in miljoenen m
Markering einde record (“<”)

Type Voorwaarde
F
F
S
Verplicht!!!

Het spreekt voor zich dat de range peilen in de laatste twee tabellen elkaar (tenminste) dient te
overlappen.
Voorbeeld specificatie invoer knoop
NODE id "1125" nm "Friese Boezem" ty 52 ws 2 ar 140.0

s0 175.0

sp 0.0 s1 0. diw 0. 0. 0. 0. 0 0 0

KEY oid "1125" ty "e" nid "180" key
KEY oid "1125" ty "d" nid "180" key
KEY oid "1125" ty "d" nid "215" key
KEY oid "1125" ty "d" nid "1214" key
RULE rid "1" idr "1125" rty "D" crit "Q"
TBLE
60 v 0. 0.70 0.30 <
9999 f "(Qn-60)/Qn" "60*0.85/Qn" "60*0.15/Qn" <
tble
rule
RULE idr 1125 rty "e" crit "t" tbl TBLE
19760101 v 1.000 <
tble
rule
LVLC idl 1125
la tbl TBLE
-0.70 135 <
-0.60 140 <
-0.52 140 <
-0.40 140 <
-0.30 145 <
tble
lv tbl TBLE
-0.70 160 <
-0.60 170 <
-0.52 180 <
-0.40 190 <
-0.30 200 <
tble
dl tbl TBLE
19760101.000000 2 -0.52 <
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tble
sl -0.52 mnl -0.55 mxl -0.50 pm 4
lvlc
node
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1.3

Het takken bestand (LNKS.TXT)
In dit bestand worden objecten van de klasse “link” (de tak zelf) en “dsf” (streefwaarde debiet of “gewenst
debiet”) beschreven.

1.3.1

LINK
LINK id 124
-0.40

nm "waterloop" nu 180 cu v 9999.9 nd 57 cd tbl TBLE

30. <

-0.375

49. <

-0.35

66. <

-0.325

77. <

-0.30

88. <

-0.275

93. <

-0.25

96. <

-0.225

98. <

-0.20

100 <

tble link

Sleutelwoord
id
nm
nu
cu <SpecType>
nd
cd <SpecType>

Betekenis
De unieke identificatie van de tak
naam
De unieke identificatie van de bovenstroomse knoop
De maximale capaciteit van de waterloop in de
3
richting van de bovenstroomse knoop in m /s
De unieke identificatie van de benedenstroomse
knoop
De maximale capaciteit van de waterloop in de
richting van de benedenstrooms gelegen knoop in
3
m /s

Type
I
S
I
F

Voorwaarde
>0
0-256 karakters
>0
Zie “<SpecType>”

I

>0

F

Zie “<SpecType>”

<SpecType>
De capaciteiten “cu” en “cd” kunnen worden opgegeven als waarde (“v”), als uitkomst van een formule (“f”)
of in de vorm van een tabel (“tbl”).
-

-

-

“v”
Een vaste waarde >=0.. Deze optie leent zich bij uitstek indien de capaciteit niet of nauwelijks
afhankelijk is van het peil boven- of benedenstrooms.
“f”
In een formule mogen de variabelen, “Lu” (peil op de bovenstroomse knoop “nu”), “Ld” (peil op de
3
benedenstroomse knoop “nd”), “Ql” het actuele debiet langs de tak (m /s) en “Dt”, de lengte van de
tijdstap in seconden, worden gebruikt. Voorwaarde is uiteraard dat de waarde voor alle variabelen
(peilen) ook daadwerkelijk bekend is.
“tbl”
In een tabel wordt een afhankelijkheid tussen capaciteit en het peil op de boven- of benedenstrooms
gelegen knoop weergegeven. De tabel bevat records met daarin opgenomen de velden “peil ” en
“capaciteit”.

De uiteindelijke capaciteit van een tak wordt telkens bij aanvang van de berekening voor een tijdstap en
i.g.v. peilafhankelijkheid gedurende de berekening vastgesteld.
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Toelichting:
Een afhankelijkheid van peil in de richting van de benedenstrooms gelegen knoop (“cd”) impliceert een
afhankelijkheid van het peil op de bovenstrooms gelegen knoop.
Een afhankelijkheid van peil in de richting van de bovenstrooms gelegen knoop (“cu”) impliceert een
afhankelijkheid van het peil op de benedenstrooms gelegen knoop.

1.3.2

DSF
Streefwaarde debiet
DSF id "4" tb "19760101.000000" pri 1 q 7 dsf

Sleutelwoord
idd
tb
pri
q
ds

Betekenis
Unieke identificatie tak
Datum aanvang
Prioriteit watervraag of lozing
Debiet in m3/s
Beschrijving (optioneel)

Type
I
I
I
F

Voorwaarde
>0
YYYYMMDD
>=1
>=0.
0-256

Voorbeeld specificatie invoer link:
LINK id "1044" nm "Westerwoldsche Aa" nu "1132" cu v 0. nd "1219" cd v 999.
DSF idd "1044" tb "19760501.000000" ds “start groeiseizoen” pri 8 q 2.5 dsf
DSF idd "1044" tb "19760901.000000" ds “einde groeiseiezoen” pri 8 q 0. dsf
link

Restrictie:
Specificatie van streefwaarden voor het debiet in takken is alleen mogelijk in de richting van de
benedenstroomse knoop.
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1.4

Water gebruik en beschikbaarheid (User exchange) bestanden
De in een berekening te beschouwen lozingen en onttrekkingen worden beschreven met behulp van de
klasse “UserExchange”. Deze klasse betreft de ASCII versie van een in eerdere versies van het model
voor koppeling aan grondwatermodellen gedefinieerde “Stekkerdoos Water” entiteit (STOWA).
In de beschrijving van een “UserExchange” is (kan) ook een verwijzing naar de “bron” (of de “gebruiker”)
van een onttrekking of lozing (zijn) worden opgenomen. Hierdoor kan in principe per gebruiker een
resultaat worden berekend en weergegeven. Iedere “extern” aangeleverde lozing of onttrekking, dus ook
in het geval van een “OpenMI” koppeling wordt in het model “vertaald” naar een voorkomen van een
“UserExchange”.
UEX : UserExchange
UEX gn "AGR" gid "1" nodeid "4" pri 1 uc "kwaliteit" ty "e" tb "19760101.000000" te "19760111.000000" qd 0. cl 0. uex

Sleutelwoord
gn
gid
nodeid
pri
uc
ty
tb
te
qd
qa
cl

Betekenis
Groepsnaam, bijvoorbeeld “Gebied A”.
Unieke id watergebruiker, bijvoorbeeld het nummer van
een hydrologische eenheid.
Unieke identificatie knoop waarop de uitwisseling
betrekking heeft.
Prioriteit watervraag of lozing
Identificatie/omschrijving gebruiker, bijvoorbeeld
beregening of doorspoeling
“e” voor watervraag, “d” voor lozing
Tijdstip aanvang
Tijdstip einde
3
Omvang benodigd debiet in m /s
3
Omvang beschikbaar debiet in m /s
Zoutgehalte i.g.v. lozing of zoutgehalte ingenomen water
bij onttrekking

Type Voorwaarde
S
0-32 karakters
I
>0
I

>0

I
S

>0
0-32 karakters

S
S
S
F
F
F

“e” of “d”
YYYYMMDD
YYYYMMDD
>=0.
>=0.
>=0.

Opmerkingen:
-

-

-

De velden “qa” en “cl” zijn optioneel. De waarde van het veld “qa” wordt door het model ingevuld. De
waarde van het veld “cl” is alleen relevant bij lozing (zoutgehalte geloosd debiet) en indien
zoutgehalten door het model moeten worden berekend (optie “CalcCl” in stuurbestand).
De model uitvoer omvat ondermeer in de vorm van een ASCII bestand alle ingelezen of op andere
wijze aangeleverde onttrekkingen en lozingen (inclusief het beschikbare debiet “qa”). Dit in de vorm
van voorkomens van de klasse UserExchange. In het geval van een onttrekking en indien de
zoutconcentraties door het model werden bepaald wordt ook de waarde van het attribuut “cl” door het
model ingevuld (zoutgehalte ingenomen water).
De karakterreeksen “Lvlc”,“R-E” en “#Bnd_” mogen niet worden gebruikt als waarde voor de velden
“gn”, en/of “uc”. Deze karakterreeksen zijn gereserveerd voor intern gebruik door het model.
De velden “gn”, “gid” en “uc” bieden de mogelijkheid verschillende aggregaties van lozingen en
onttrekkingen te maken.
Prioriteit nul is gereserveerd voor niet reduceerbare lozingen en onttrekkingen.
Een voor een randknoop (“nodeid”) opgegeven “exchange” wordt geïnterpreteerd als een beperking
m.b.t. inname of lozing. D.w.z. dat de waarde van het veld “qd” wordt beschouwd zijnde de capaciteit
van de tak tussen de randknoop en de knoop aan de andere zijde van die tak.
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Gekoppelde lozingen
Gekoppelde lozingen, lozingen als gevolg van een onttrekking elders (bijvoorbeeld doorspoeling), worden
op basis van de waarde van het attribuut “uc” herkend. De hiervoor gereserveerde karakterreeks is “wf_#”.
Iedere onttrekking waarvoor geldt dat een relatie bestaat met één of meerdere lozingen en iedere lozing
gerelateerd aan één of meerdere specifieke onttrekking(en) dient dus te worden “gelabeld” met behulp van
deze reeks.
Het model legt vervolgens zelf voor iedere onttrekking de relatie met de hieruit volgende lozing(en) op
basis van overeenkomst van de volgende attribuutwaarden:
“ty”. (waarde = ‘d’) Bij een onttrekking behoort tenminste één lozing.
“gid”. Gerelateerde lozingen betreffen dezelfde (unieke) gebruiker.
“gn”. En dezelfde groep gebruikers.
“tb” en “te”. Uiteraard betreffen onttrekking en lozing(en) dezelfde tijdsinterval.
“pri’. De prioriteit van onttrekking en lozing is identiek.
Ter illustratie een tweetal specificaties. De eerste betreft een onttrekking resulterend in een tweetal
lozingen (elders), de tweede betreft een tweetal onttrekkingen resulterend in één lozing.
Voorbeeld 1:
UEX gid "9" gn "Dw" nid "2" uc "wf_#" ty "e" tb "19760101” te "19760111" pri 2 qd 1.0 uex
UEX gid "9" gn "Dw" nid "1" uc "wf_#" ty "d" tb "19760101” te "19760111” pri 2 qd 0.4 cl 78 uex
UEX gid "9" gn "Dw" nid "3" uc "wf_#" ty "d" tb "19760101" te "19760111" pri 2 qd 0.6 cl 78. uex

Voorbeeld 2
UEX gid "9" gn "Dw" nid "2" uc "wf_#" ty "e" tb "19760101” te "19760111" pri 2 qd 0.6 uex
UEX gid "9" gn "Dw" nid "1" uc "wf_#" ty "e" tb "19760101” te "19760111” pri 2 qd 0.4 uex
UEX gid "9" gn "Dw" nid "3" uc "wf_#" ty "d" tb "19760101" te "19760111" pri 2 qd 1.0 cl

78. uex

Let wel, inconsistente specificatie kan eenvoudig leiden tot een niet sluitende waterbalans (en
hierdoor foutieve berekening van zoutgehalten).

1.5

Rivierafvoeren
Rivierafvoeren betreffen lozingen op de randen van het geschematiseerde netwerk. Een belangrijk
onderscheid tussen een “normale” lozing en een rivierafvoer is dat aan de eerste (door het model) een
beperking kan worden opgelegd (bijvoorbeeld bij een tekort aan afvoercapaciteit). Een rivierafvoer zal
altijd, desnoods met overschrijding van opgegeven capacitatieve beperkingen, worden verwerkt.
Het voor opgave van rivierafvoeren gehanteerde format is identiek aan het in paragraaf 3.6 beschreven
(de “UserExchange”).
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1.6

Neerslag, verdamping (open water) en weerstations
De betreffende gegevens worden gelezen uit de bestanden behorend bij het hydrologische model
“Mozart”. Hieronder de beschrijving van de bestanden uit de Mozart documentatie.
Opgemerkt wordt nog dat in NHI momenteel gebruik wordt gemaakt van 33 neerslagstations. In het kader
van FEWS-NHI, waarmee de NHI modellen worden gekoppeld aan grid-weersvoorspellingen, zal de
neerslaginvoer gedetailleerder beschikbaar komen. Voor DM zal dan het aantal stations verhoogd worden,
en zal in pre-processing een meteobestand volgens het hieronder beschreven formaat worden
gegenereerd. Er wordt wel voorzien dat dan het aantal beschikbare posities voor de meteostationcode zal
worden vergroot.

1.6.1

meteocoef
Tabel 5.30 Attributen in meteocoef
vanaf kolom
type
breedte
1
d
2

4
9
25
41

Recordlengte:
1.6.2

d
f
f
E

4
15
15
12

52

meteostation
Tabel 5.31 Attributen in meteostation
vanaf kolom
type
breedte
1
d
4

6
Recordlengte:

1.6.3

attribuut
coefficient_code:
1 = evaporation reference,
2 = precipitation_gross,
3 = evap_openwater_factor,
4 = precipitation concentration
meteostationcode uit meteostation
time_start (JJJJMMDD.HHMMSS)
time_end (JJJJMMDD.HHMMSS)
meteovalue

c

30

attribuut
meteostationcode. In landelijke
toepassingen één van de 15
weerregio's, anders vrij te kiezen
name

35

meteovalue_in
Tabel 5.32 Attributen in meteovalue_in
vanaf kolom
type
breedte
1
d
4
6
f
15
22
f
15
38
f
6
45
f
6
52
f
6
59
E
12
Recordlengte:
70

attribuut
meteostationcode uit meteostation
time_start (JJJJMMDD.HHMMSS)
time_end (JJJJMMDD.HHMMSS)
evaporation_open_water [mm]
evaporation_reference [mm]
precipitation_gross [mm]
precipitation_concentration [g/m3]
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1.7

Externe gegevens
Sturing, d.w.z. de uitvoering van waterbeheer kan plaatsvinden (ook) op basis van “externe gegevens”,
gegevens. Bedoeld worden gegevens die niet door het model zelf worden bepaald, elders beter worden
bepaald of bijvoorbeeld meetwaarden betreffen. Het model beschikt over functionaliteit om:
via een OpenMI koppeling “externe” gegevens te verkrijgen, of
vanuit een bestand dergelijke gegevens in te lezen.
Onderstaand heeft betrekking op de laatste mogelijkheid.

1.7.1

Koppeling van locaties
Alvorens externe gegevens kunnen worden gebruikt dient een koppeling te worden gelegd tussen:
1.
2.

Locaties in het geschematiseerde netwerk (een knoop ID) en de ID’s van externe locatie(s);
Namen van parameters, de naam van de bijbehorende bron (bestandsnaam) en de toegestane
maximale en minimale waarde.

Er is voor gekozen deze gegevens gezamenlijk in één bestand vast te leggen. De naam van dit bestand is
in het stuurbestand gerelateerd aan de sleutel “ExternalData”. De “klasse” waarmee de specificatie van de
onder “1” genoemde gegevens wordt beschreven is “NVAL”
NVAL
Sleutelwoord
Nid
Extid

Betekenis
Type Voorwaarde
Unieke identificatie knoop in geschematiseerde I
>0
netwerk
Unieke identificatie locatie extern meetpunt
S
1-22 karakters

Voorbeeld
NWVAL nid 4040 extid "HOIJ029_2930.00" nwval

De klasse waarmee de gegevens genoemd onder “2” wordt beschreven is “SOURCE”.
SOURCE
Sleutelwoord
Qua
Src
Min
Max

Betekenis
Type Voorwaarde
Naam parameter
I
Max. 256 karakters
Naam bestand waarin de data voor genoemde S
Max. 256 karakters
parameter is opgenomen
Minimum toegestane waarde
F
Maximum toegestane waarde

Voorbeeld
SOURCE qua “Chloride concen.” Src “\input\extreme droog.his” min 0 max 14000 source
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1.7.2

Gegevens uit bestanden
In het huidige model worden vooralsnog uitsluitend “.his” bestanden als externe bron voor gegevens
ondersteund.
Landelijke Droogtestudie: implementatie gebruik Sobek gegevens voor chloride
T.b.v. toetsing aan waterkwaliteit (wel, verminderd, geen water innemen, in werking stellen KWA) dan wel
bepaling van peilafhankelijke capaciteit voor inname kan data worden gelezen uit “.his” bestanden. In de
Droogtestudie is hiervoor gebruik gemaakt m.b.v. Sobek berekende gegevens (10 minuten waarden) en
de respectievelijke parameters “Chloride concen.” (zoutgehalte in gram/m3) en “Water level” (peil in meter
ten opzichte van NAP). De namen van deze parameters zijn daartoe zoals hier weergegeven in de
broncode van het model opgenomen. Bij gebruik als “extern aangeleverd gegeven” dienen ze daarom in
de “.his” bestanden als zodanig voor te komen.
Uit de parameter “Chloride concen.” wordt, indien deze niet als zodanig in het betreffende “.his” bestand
aanwezig zijn, een tweetal andere parameters afgeleid, te weten:
“%tijd < = crit Cl”
De fractie van (de lengte van) een “DM” tijdstap waarbij de waarde van de parameter “Chloride conc”
een specifieke grenswaarde niet overschrijdt (0-1).
“Decadegem chloride <= crit”
Het gemiddelde van de parameter ‘Chloride concen.’ voor de periode binnen de lengte van een “DM”
3
tijdstap waarbij een specifieke grenswaarde niet wordt overschreden. (kg./m ).
De “grenswaarde” zoals in de tekst hierboven bedoeld, betreft de in de beslisregels type “k” en “c”
opgenomen waarden, hieronder in de voorbeelden in rood weergegeven.
RULE idr 4096 rid

4 rty "e" crit "c" tbl TBLE

19760101 v 250. 9999. <
tble
rule
RULE idr 4090 rid

4 rty "e" rn 4040 du 0.5 crit "k" tbl TBLE

250. v 1.00 0.00 <
9999. v 0.60 0.40 <
tble
rule

M.b.t. de beslisregel type “c” geldt afwijkend van hetgeen eerder is vermeld, dat de in de regel opgenomen
norm per “bron” niet in de vorm van een formule mag worden opgenomen.
Indien voor een specifieke tijdstap en knoop de genoemde externe gegevens beschikbaar zijn dan worden
deze in de volgende gevallen gebruikt;
1)
Toetsing aan waterkwaliteit (beslisregels type “k” en “c”).
In het geval van een beslisregel type “c” is de aan de grenswaarde te toetsen waarde (de zoutconcentratie
op de knoop) de extern opgegeven (en niet de door het model zelf berekende) waarde). Bij overschrijding
van de grenswaarde wordt de capaciteit voor aan- of afvoer bepaald door de oorspronkelijke capaciteit te
vermenigvuldigen met duur van de overschrijding van de grenswaarde (= de waarde van de parameter
“nTijdstap <= crit Cl”).
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In het geval van een beheersregel type “k” wordt de voor de verdeling te gebruiken regel uit de tabel
geselecteerd op basis van de extern opgegeven waarde voor het zoutgehalte op de knoop. Is in de
beslisregel ook een “minimale duur” gespecificeerd (attribuut “du”, de regel uitvoeren bij overschrijding van
de norm langer dan…), dan wordt de opgegeven duur vergeleken met de waarde van de afgeleide
parameter “%tijd < = crit Cl”. Blijkt de opgegeven duur groter, dan wordt de uit de tabel te selecteren regel
(de te gebruiken verdeling) opnieuw bepaald, maar dan op basis van de waarde van de parameter
“Decadegem chloride <= crit”.
2)
Bepaling van een peilafhankelijke capaciteit van takken
Het in de berekening te gebruiken peil op de (een) kno(o)p(en) is het extern aangeleverde peil.
3)
Zoutberekening
Daar waar extern opgelegde waarden zijn gegeven dient in principe het opgelegde gehalte in de
zoutberekening te worden gebruikt. Echter, tevens geldt dat daar waar (inname of lozing) getoetst wordt
aan een norm voor zout alleen wordt ingenomen indien de toetswaarde niet wordt overschreden. Voor de
berekende inname moet dan dus van een ander (lager) zoutgehalte worden uitgegaan. Deze
"tegenstrijdigheid" kan in de huidige zoutberekening niet correct worden verwerkt. Er is voor gekozen om
de zoutberekening uit te voeren met de opgelegde externe waarden over de periode waarin deze de
opgegeven norm niet overschrijdt (“Decadegem chloride <= crit”). Deze keuze is triviaal en kan leiden tot
onderschatting in de berekende gehaltes. Een keuze voor gebruik van de decade gemiddelde waarde kan
leiden tot overschatting van de zoutgehaltes doordat dan gerekend wordt met te hoge gehalten van het
ingenomen water. Na de zoutberekening worden t.b.v. de presentatie van resultaten berekende waarden
overigens weer overschreven met eventueel extern opgelegde.
Aandachtspunten m.b.t. “.his”bestanden
-

-

Indien voor een specifieke locatie niet voor alle parameters data aan een “.his” bestand is
toegevoegd, dan betreft de wel opgenomen waarde de “nodata value”. De waarde van deze “nodata
value” zelf is geen onderdeel van de “.his” specificatie en kan hierdoor ook niet eenduidig van de
andere waarden worden onderscheiden. In de specificatie van de bron per parameter (“SOURCE ….
Source”) is daarom de mogelijkheid opgenomen het toegestane bereik van externe waarden op te
geven. Valt een (gemiddelde) externe waarde buiten dit bereik, dan wordt verondersteld dat geen
extern gegeven beschikbaar is.
De lengte van de laatste tijdstap is uit de “.his” specificatie niet afleidbaar. In de model broncode wordt
deze verondersteld identiek te zijn aan de lengte van de voorgaande tijdstap.
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1.8

Koppeling met MOZART
In de eerder voor landelijke berekeningen gebruikte versies van het Distributiemodel werd de koppeling
met modellen voor de onverzadigde zone als MOZART (en eerder DEMGEN) actief ondersteund. Zo ook
in de huidige versie van DM. Deze ondersteuning betreft naast de aansturing van de modellen op tijdstap
basis voornamelijk de vertaling van de balanstermen “vraag” en “aanbod” per hydrologische eenheid naar
(punt) lozingen en onttrekkingen in een geschematiseerde netwerk en het daarbij een rol spelende
waterbeheer (Wat zijn de betrokken kunstwerken, wat is hun capaciteit en hoe worden ze ingezet?).
Eén en ander is in zijn geheel in één aparte software module opgenomen. Diens functionaliteit is
inschakelbaar door in het stuurbestand een tweetal extra “sleutels” met bijbehorende waarde op te nemen.
Deze zijn:
-

“Dw” met de bijbehorende waarde “true” (de “default” is “false”);
“DwKeys” met als waarde een verwijzing naar een specifieke bestand met aanvullend benodigde
gegevens (“verdeelsleutels” en “beslisregels” per hydrologische eenheid).

Bij gebruik van het model op deze manier, dus in combinatie met het model Mozart, wordt een extra
uitvoerbestand met de naam “MzDummy.out” aangemaakt. Hierin de “gewenste” lozingen en
onttrekkingen per prioriteit per hydrologische eenheid zoals berekend door Mozart.
Dit bestand kan desgewenst in latere berekeningen als invoer worden gebruikt (hernoemen naar
“MzDummy.in”!!) en wel door specificatie in het stuurbestand van het sleutelwoord “MzDummy” met
bijbehorende waarde “true” (Let wel, tezamen met de eerder genoemde extra sleutels.).
Wordt op een dergelijke manier een berekening gemaakt dan functioneert genoemd bestand als “dummy”
voor het model Mozart. Op deze manier kunnen vrij eenvoudig op basis van één Mozart berekening
meerdere varianten worden doorgerekend. Bedenk wel dat dan geen terugkoppeling op tijdstap basis met
Mozart geschiedt. De effecten van berekende reducties voor de lozingen en onttrekkingen vanuit de
hydrologische eenheden en de gevolgen daarvan voor lozingen en onttrekkingen in navolgende
tijdstappen blijven derhalve buiten beschouwing.
Binnen de OpenMI omgeving wordt de hierboven genoemde functionaliteit overeenkomstig geleverd door
de DistributionConnector. Specificatie van de genoemde extra sleutels is dan uiteraard niet aan de orde;
de lozingen en onttrekkingen worden per locatie (knoop) aangeleverd.
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1.9

Uitvoerbestanden
Het model produceert twee typen bestanden, “ASCII” en “.mpx”. Het laatste type bestand bevat de data
die met behulp van het programma Mapper (WL|Delft Hydraulics en Demis BV, Delft) op een geografische
achtergrond kan worden weergegeven.
De namen van de twee geproduceerde ASCII bestanden worden opgegeven in het stuurbestand (sleutels
“Out” en “Csv”).
Sleutel “Out”
Hierin opgenomen is per tijdstap een overzicht van:
-

per knoop alle watergebruikers, hun behoefte (watervraag) en de beschikbare hoeveelheden
(toekenning);
per tak, de gerealiseerde debieten en indien van toepassing de streefwaarde debiet en de ten opzicht
hiervan niet gerealiseerde hoeveelheid;
per knoop voor zover berekend, de gerealiseerde peilen; en
per knoop indien van toepassing, de berekende zoutgehalten.

Sleutel “Csv”
In dit bestand per knoop een waterbalans. Hierbij zijn lozingen en onttrekkingen geaggregeerd per
“gebruikersgroep”. Als identificatie van een gebruikersgroep geldt de waarde van het attribuut “gn” in de
klasse UserExchange” (zie paragraaf 3.6). Naast die, via de invoer opgegeven gebruikersgroepen, worden
netto neerslag (“R-E”), de som van vanaf andere knopen ontvangen en daaraan geleverde debieten (“Qin”
en “Qout”), de lozingen vanuit en onttrekkingen richting gekoppelde netwerken (“#Bnde_ (D)” en “#Bnde
3
(E), zie onder andere paragraaf 2.3) en een eventuele wijziging van het volume (“Storage”). Alles in m /s.
Het bestand kan eenvoudig in Excel worden geladen; het lijst scheidingsteken is de tab.
Bestanden in “.mpx” formaat worden aangemaakt voor de parameters:
-

-

3

“Debiet” (per tak, m /s);
3
“Tekort doorspoeling” (per tak, m /s);
“Peil” (per knoop, m. t.o.v. NAP);
“Zout” (per knoop, mg/l );
3
“Watervraag peilbeheer” (per knoop, m /s);
Niet op alle knopen wordt een peil berekend. Dit is afhankelijk van de knoop specificatie in de model
invoer (wel/geen peilbeheer opgegeven). Op knopen waar geen peil wordt berekend wordt een vast
peil verondersteld. Onder de watervraag voor peilbeheer wordt in dat geval verstaande de netto
verdamping in m3/s. Worden peilen berekend, dan volgt de watervraag voor peilbeheer uit het verschil
tussen de geldende streefwaarde voor peil en het gerealiseerde peil (eind tijdstap) eveneens in m3/s.
Is het gerealiseerd peil gelijk aan de streefwaarde, dan is als watervraag voor peilbeheer de netto
verdamping gegeven.
3
“Tekort peilbeheer” (per knoop, m /s);
Voor knopen met een verondersteld vast peil is het tekort per definitie nul. In het andere geval komt
het tekort overeen met de watervraag voor peilbeheer.
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1.10

Foutmeldingen
In de tabel hieronder worden de foutmeldingen weergegeven. De lijst is niet uitputtend; meldingen m.b.t.
het in de technische zin falen van het model zijn niet weergegeven. Komt een dergelijke melding voor, dan
kan geen directe oorzaak worden gegeven zonder de code (in combinatie met de gebruikte invoer) nader
te analyseren. Verder kunnen meerdere meldingen achter elkaar worden gegeven. In zijn algemeenheid
initieert dan de eerste opgetreden fout de hierop volgende.
Code
-1

Melding
initApp : initialisation failure

-2

initApp : error reading <naam bestand>

-3

initApp : failed to initialize IO system

-4

initApp : ivalid file specifications

-5

initApp : ivalid "Date" specification(s)

-6

DM_Initialize failure

-10

rdNet : errors reading node data (Key="Nds")

-11

'rdNet : errors reading link data (Key="Lnks")

-12

rdNet : errors reading "river" data (Key
="River"

-13

rdNet : errors reading meteo data (Keys are
="Meteostat"/"Meteocoef")

-14

rdNet : errors reading external data
(Key="HisFile"

-15

DM_Initialize : fatal error(s) reading network
data
DM_Initialize : fatal error(s) checking network
consistency!

-16

Toelichting
Betreft geen gebruikersfout. Oorzaak moet
op basis van de modelcode worden
achterhaald.
Fout bij het lezen van het parameter bestand
(“DM.prm”). Mogelijke oorzaken ;
- bestand is niet toegankelijk
- specificatie sleutels en/of sleutelwaarden is
niet conform de beschrijving.
Zowel het (opgegeven of default)
uitvoerbestand als het (opgegeven of
default) bestand met foutmeldingen kunnen
niet worden aangemaakt.
Eén of meerdere opgegeven bestanden zijn
niet toegankelijk. In het bestand met
foutmeldingen wordt aanvullende informatie
gegeven.
Onjuiste specificatie datum begin en/of einde
berekening (key “Tb” en “Te” in DM.prm)
De meer specifieke foutmeldingen 1 t/m 5 en
–10 t/m –14 initiëren deze melding.
Fout bij lezen van het bestand met de naam
gerelateerd aan de opgegeven sleutel (“Nds”
in DM.prm)
Fout bij lezen van het bestand met de naam
gerelateerd aan de opgegeven sleutel
(“Lnks” in DM.prm)
Fout bij lezen van het bestand met de naam
gekoppeld aan de opgegeven sleutel (“River”
in DM.prm)
Fout bij lezen van één of meerdere
bestanden gerelateerd aan de genoemde
sleutels. (DM.prm)
Fout bij lezen van het bestand met de naam
gekoppeld aan de opgegeven sleutel
(DM.prm)
De meer specifieke foutmeldingen –10 t/m –
14 initiëren deze melding.
Het gespecificeerde netwerk voldoet niet aan
de randvoorwaarden. In het bestand voor
foutmeldingen (“Err”in DM.prm) wordt
aanvullende informatie gegeven.
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Code
-17

Melding
DM_Initialize : fatal error(s) preparing output!

-18

'DM_Initialize : fatal error(s) defining/initializing
exchanges!

-19

DM_Create : number of arguments <> 4

-20

DM_PerformTimestep : faillure in calcNet!

-21

DM_PerformTimestep : faillure in prepareStep

-22

DM_PerformTimestep: faillure in finalise
Timestep

-23

DM_PerformTimestep : faillure initailising time
cycle (next())!

-24

DM_Finalize : faillure
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Toelichting
Eén of meerdere bestanden in “.mpx” format
(uitvoer) konden niet worden aangemaakt.
Mogelijke oorzaken; minder dan een tijdstap
door te rekenen of het aantal takken en/of
knopen is kleiner dan 1.
I.g.v. koppeling van de modellen conform de
OpenMI standaarden wordt deze melding
gegeven bij fouten tijdens initialisatie van de
RIZA OpenMI Buffer (ROB).
Deze fout treedt op bij onjuist gebruik van
het model als DLL. Er werden onvoldoende
argumenten gespecificeerd bij aanroep van
de functie “DM_Initialize”
Bij het bepalen van de waterverdeling trad
een fout op. Aanvullende informatie wordt
gegeven in het bestand met foutmeldingen.
Voorafgaand aan de berekening voor een
tijdstap vindt een (her)initialisatie van
verschillende variabelen plaats. Dit betreft
onder andere;
peilafhankelijke capaciteiten
vraag en aanbod per knoop
neerslag en verdamping per knoop
Hierbij wordt een probleem geconstateerd.
Mogelijke oorzaken zijn;
fouten in formules m.b.t. de
peilafhankelijke capaciteit;
onjuiste specificatie vraag en
aanbod per knoop of het optreden
van fouten in de communicatie met
de RIZA OpenMI buffer;
het ontbreken van meteo gegevens.
Na de berekeningen voor een tijdstap vinden
enkele afsluitende acties plaats;
overdracht van gegevens naar de
RIZA OpenMI buffer;
schrijven van uitvoer.
Dit betreft geen gebruikersfout en de
oorzaak moet op basis van de modelcode
worden achterhaald.
Betreft “aansturing” van de interne tijdlus.
Ook dit betreft geen gebruikersfout en de
oorzaak moet op basis van de modelcode
worden achterhaald.
Na het doorlopen van alle tijdstappen wordt
uitvoer naar diskfile geschreven en wordt
geheugen vrijgegeven.
Mogelijke oorzaak is onvoldoende
schijfruimte.

NHI

Code
-55

Melding
calcNode : Minimum demands can not be met!

Toelichting
Er is onvoldoende water beschikbaar om in
de meest minimale behoefte te voorzien.
Meestal betreft dit de niet beïnvloedbare
onttrekkingen (berekening prioriteit nul). Voor
mogelijke oorzaken : zie paragraaf 2.2.
“Reductie lozingen en onttrekkingen”
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BIJLAGE 2

Gebruikershandleiding DWSIM

DWSIM is dat deel van DM dat de koppeling met Mozart verzorgd. In OpenMI wordt de rol van DWSIM
overnomen door de nieuwe DistributionConnector. Deze bijlage bevat de gebruikershandleiding van de
koppelingsmodule DWSim zoals die door R. Terveer van RIZA is opgesteld (2005).
M.b.v. modellen als Sobek en het Distributiemodel kan een verdeling van water over een geschematiseerd
stelsel van waterlopen worden berekend. Randvoorwaarde hierbij zijn onder meer de aan- en afvoer van
water vanuit het landelijk gebied.
Het model Mozart kan dergelijke randvoorwaarden leveren per:
“plot”,
“Local Surface Water” (Lsw) of
“Districtwater” (Dw).
Een plot is een deel van het geschematiseerde gebied in de vorm van een gridcel.
Een Lsw representeert één of meerdere polders met hetzelfde peil regime. Lsw’s zijn opgebouwd uit plots.
Een Dw is een hydrologische eenheid (deelstroomgebied) opgebouwd uit één of meerdere Lsw’s en
optioneel een boezem. De begrenzing van de Dw’s is vastgesteld op basis van aan- en afvoer van water
en wel zodanig dat uitsluitend met het geschematiseerde netwerk uitwisseling plaats vindt. Dw’s onderling
wisselen dus in principe geen (anders dan via het netwerk) water uit.
Naar/vanuit Dw’s en Lsw’s wordt water aan-/afgevoerd via doorgaans meerdere kunstwerken en/of
waterlopen. Mozart kent de netto lozing per DW en Lsw (vlak), maar niet deze kunstwerken (en/of
waterlopen) en de manier waarop deze worden ingezet (het beheer). Modellen als Sobek en het
Distributiemodel vereisen lozingen en onttrekkingen op specifieke locaties (punten) en kennen niet de
aggregatie hiervan per Dw of Lsw. Hierdoor is een koppeling tussen een water verdelingsmodel en Mozart
niet zondermeer mogelijk.

2.1

Verdeelsleutels
Om de hoeveelheid voor een hydrologische eenheid (hier Dw of Lsw) aan of af te voeren water over de
hiervoor ter beschikking staande middelen te kunnen verdelen dan wel waterstromen te kunnen
aggregeren per hydrologische eenheid, kan gebruik worden gemaakt van “verdeelsleutels”.
In een verdeelsleutel is aangegeven welke fractie van een aan of af te voeren debiet langs een specifiek
kunstwerk (of waterloop) dient te verlopen. Verdeelsleutels kunnen zijn afgeleid uit bijvoorbeeld
meetwaarden of berekeningen met geavanceerde modellen, maar kunnen ook een (van de
omstandigheden afhangende) gewenste verdeling (beheer) weergeven.
Mede omdat bij aan- en afvoer van water niet per definitie van dezelfde kunstwerken en/of waterlopen
gebruik wordt gemaakt zijn verdeelsleutels specifiek voor aan- of afvoer.

2.2

Doorspoeling
Een tweede complicatie bij een koppeling van water verdelingsmodellen aan hydrologische eenheden is
het in potentie iteratieve karakter.
Een berekening voor een tijdstap kan bijvoorbeeld beginnen met het vaststellen van gewenste lozingen en
onttrekkingen per hydrologische eenheid. Vervolgens wordt m.b.v. een water verdelingsmodel bepaald in
hoeverre deze daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd (bijvoorbeeld t.g.v. beperkingen door
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wateroverlast en/of tekort of peilen). Zijn de daadwerkelijk mogelijke lozingen en onttrekkingen bekend,
dan kan (met Mozart) de voor hydrologische eenheden resulterende waterbalans worden vastgesteld.
Indien nu een t.b.v. doorspoeling van de hydrologische eenheid het eerder berekend benodigd debiet niet
(volledig) kan worden gerealiseerd, zal dat resulteren in een evenredig verminderde lozing vanuit die
hydrologische eenheid. Hiermee wijzigen de oorspronkelijke randvoorwaarden voor het water
verdelingsmodel.
Een mogelijke oplossing voor dit probleem zou kunnen zijn om de voor doorspoeling toegekende
hoeveelheid water “vertraagd” vanuit de hydrologische te lozen. In het geval van een koppeling aan Sobek
zou dit één of meerdere tijdstappen later kunnen betekenen, in het geval van het Distributiemodel één
4
prioriteit later dan de bij een onttrekking behorende prioriteit.
Het koppelingsprogramma “DwSim” is bedoeld om op het niveau van de Dw’s en in principe ook de Lsw’s
te voorzien in de hierboven geschetste problematiek. Enerzijds kunnen lozingen en onttrekkingen per DW
m.b.v. verdeelsleutels worden verdeeld over (locaties van) kunstwerken in een geschematiseerd netwerk.
Anderzijds kunnen de waterstromen over kunstwerken worden geaggregeerd tot waterstromen per DW.
Daarnaast wordt een lozing t.g.v. het toekennen van een debiet voor doorspoeling vertraagd, op dit
moment één prioriteit later, doorgegeven aan het water verdelingsmodel.
Hieronder zijn weergegeven de plaats en tijdsvolgordelijke taken van de module (UZ-model = Mozart,
Interface module=DwSim).

4

Prioritering van vragen
Voor implementatie van het kwantitatieve beheer biedt dit modelspecifieke voorzieningen. Hiervan is
wellicht de meest belangrijke de mogelijkheid om aan afzonderlijke (deel)vragen van watergebruikers een
“gewicht” (“prioriteit ten opzichte van”) toe te kennen. Aan bijvoorbeeld een onttrekking voor
drinkwaterbereiding kan op die manier in situaties met watertekort voorrang worden gegeven boven een
onttrekking voor landbouw beregening (elders). Watervragen of lozingen met een lagere prioriteit zullen bij
(lokale) tekorten als eerste worden beperkt.
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T rigger

UZ m odel

Interface
m odul e

0D/1D
Water
Di stri buti on

Start

getVal ue(Q avai l abl e T =N)

getValue(Q avai l abl e T =N)

getVal ue(Q dem and T =N)

getVal ue(Q dem and T =N)
Cal cul ate dem and

Q dem and
T ransl ate

Di saggregation : Q by
hydrol ogi cal unit --> Q by
l ocati on (structure/estuary)

Qdem and T =N

Cal cul ate T =N
Q avai l abl e T =N

T ransl ate
Q avai l abl e T =N

Aggregati on : Q by locati on
(structure/estuary) --> Q by
hydrol ogi cal unit

Caculate resulti ng l evel s

{For al l ti m esteps}
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2.3

Bestanden - algemeen
De bij het model behorende bestanden zijn volgens een vast concept opgebouwd. Telkens wordt per
bestand objecten van een specifieke klasse beschreven. Begin en eind van een beschrijving zijn
gemarkeerd met sleutelwoorden. Attribuutwaarden worden eveneens voorafgegaan door sleutelwoorden.
Voor de lay-out van bestanden betekent dit ondermeer dat er geen sprake is van een “vast format”. D.w.z.
dat de beschrijving van een object een willekeurig aantal regels mag omvatten en de volgorde van
attributen in principe niet aan regels is gebonden.
Ook mag in bestanden “c style” commentaar worden opgenomen (// of /* …*/). Het hieronder beschreven
stuurbestand vormt op bovenstaand de enige uitzondering.
Tabellen
In de beschrijvingen wordt gebruik gemaakt van tabellen. Tabellen zelf worden beschreven door de klasse
“TBLE”. Zoals hier bedoeld, zijn tabellen standaard opgebouwd uit “records” met een doorgaans vaste
indeling. Ieder record bevat de voor die tabel relevante velden en dient verplicht te worden afgesloten met
het karakter “<”.
Naast data records kan een tabel optioneel een beschrijving en een “header”bevatten. De “header bevat
aanvullende informatie over de opbouw en dimensionering van de tabel en wordt beschreven in de klasse
“HDR”.
Hieronder de “standaard” opbouw van een tabel;
TBLE ds “Voorbeeld tabel”
HDR cl 2 rw 3 tp f i s kw “Q/H” hdr
veld1 veld2 <
veld1 veld2 <
veld1 veld2 <
tble

TBLE
Sleutelwoord
ds
HDR
Sleutelwoord
cl
rw
tp
kw

Betekenis
Korte beschrijving tabel (optioneel)

Type
Tekst (max. 256 karakters)

Betekenis
Aantal kolommen per record
Aantal data records
Per veld in een record, het datatype (f = “float”,
i=”integer”, s = “string”
sleutelwoord met specifieke betekenis binnen het
programma

Type
Integer
Integer
Tekst
Tekst

Restrictie:
Bij het voorkomen van sleutelwoord “tp” is het voorkomen van sleutelwoord “cl” voorafgaand hieraan
verplicht.
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2.4

Stuurbestand
In het stuurbestand worden de voor gebruik van het model benodigde parameters beschreven. Dit betreft
met name de namen en locaties van bestanden. In het stuurbestand is telkens per regel een sleutelwoord
en een bijbehorende waarde gescheiden door het “is gelijk” teken aanwezig. De beschikbare
sleutelwoorden zijn hieronder weergegevens. Verplichte sleutelwoorden zijn rood gemarkeerd.
Sleutelwoord
Tb
Te
IgnoreYear
err
out
Dw
NwDwExD
NwDwExA

Betekenis
Datum aanvang berekening (YYYYMMDD)
Datum einde berekening (YYYYMMDD)
Negeer opgegeven jaar in datum in invoerbestanden.
“true” of “false” (default = false)
(optioneel) naam bestand foutmeldingen (default = “Err.txt”)
(optioneel) naam bestand meldingen en resultaten (default =
“Log.txt”)
naam van het bestand met de beschrijving van dDW’s
Bestand met gewenste lozingen en onttrekkingen per DW (input,
Mozart)
Bestand met toegekende lozingen en onttrekkingen

Type
Integer
Integer
logical
String
String
String
String

Opmerking:
Met behulp van de parameter “IgnoreYear” kan worden bewerkstelligd dat het jaar in datums in (sommige)
invoerbestanden wordt genegeerd. Het jaartal in de opgegeven datum wordt in de berekening dan
vervangen door het jaar in de door te rekenen tijdstap. Dit is soms wenselijk voor jaarlijks terugkerende
patronen bij de specificatie van verdeelsleutels waarin een afhankelijkheid van de tijd is opgenomen.

2.5

Beschrijving DW’s
In dit bestand staan alle relevante gegevens per DW genoemd. Dit betreft:
1. een algemene beschrijving van de DW;
2. een beschrijving van de bijbehorende verdeelsleutels;
3. een beschrijving van afhankelijkheden in de verdeelsleutels.
1)

Algemene beschrijving DW

DW id 4 nm “Polders Friese boezem” dw

Sleutelwoord
Id
Nm
2)

Betekenis
Unieke identificatie knoop (eigenaar sleutel, de ID van de DW)
naam DW

Type
Integer
String

Verdeelsleutels

DWKEY oid "1" kty "d" rid "1" nid "3" ds "gemaal X" fr 1. cp v 1.00 dwkey

Sleutelwoord
oid
kty
rid
nid
ds

Betekenis
Unieke identificatie knoop (eigenaar sleutel, de ID van de DW)
Type sleutel. ”e” voor onttrekking, ”d” voor lozing
Optioneel (Distributiemodel) Unieke identificatie van een netwerk
waaraan water wordt onttrokken (ty=”e”)of wordt geloosd (ty=”d”)
Unieke identificatie van de knoop waaraan water wordt
onttrokken (ty=”e”)of wordt geloosd (ty=”d”)
Beschrijving van inlaat of lozingspunt.

Type
Integer
String
Integer
Integer
String
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fr
cp <SpecType>

Fractie te onttrekken aan of lozen op (0-1).
maximale capaciteit kunstwerk of waterloop.

Float
Float

cp <SpecType>
De capaciteit “cp” kan worden opgegeven als waarde (<SpecType> = “v”), als formule (<SpecType> = “f”)
of in de vorm van een tabel (<SpecType> = “tbl”).
-

-

-

“v”
Een vaste waarde kan worden gebruikt indien de capaciteit niet of nauwelijks afhankelijk is van het
peil in het buitenwater.
“f”
Wordt een formule gebruikt, dan kunnen variabelen “Qdw” (benodigd debiet over het kunstwerk) ,
“Ldw” (peil Dw = binnenwater) en “Lnw” (peil buitenwater op de netwerk locatie genoemd onder het
item “oid”) worden gebruikt en kan mogelijk op die manier de capaciteit over het kunstwerk worden
bepaald met behulp van het verval. Voorwaarde is uiteraard dat peilen in binnen- en buitenwater
beschikbaar zijn.
“tbl”
Bij gebruik van een tabel kan de capaciteit afhankelijk worden gemaakt van het peil in het buitenwater
op de netwerk locatie genoemd onder het item “nid”. In de tabel worden per record de velden “peil
buitenwater” en “capaciteit” aanwezig verondersteld.

3)
Afhankelijkheden in de verdeelsleutel (alternatieve verdeelsleutels)
Een afhankelijkheid als hier bedoeld wordt altijd aanvullend op een initiële sleutel, de hierboven
weergegeven sleutel, gespecificeerd. Evenals bij de verplichte initiële sleutel wordt vaak per knoop een
fractie van het totale aan of af te voeren debiet gespecificeerd. Is dat het geval dan kan die fractie (0.-1.)
worden gegeven als getal sec of volgt uit een gegeven formule. De som van de fracties dient weer gelijk te
zijn 1. In formules mag gebruik gemaakt worden van de variabele “Qdw” die het totaal aan of af te voeren
debiet representeert.
Verdeling afvoer afhankelijk van omvang af te voeren debiet
RULE idr "4" rty "D" crit "Q" tbl TBLE
5.01

v 50 50 <

10.01 v 25 75 <
20.01 v 10 90 <
999

f "10./Qdw" "(Qdw–10) / Qdw" <

tble
rule

Verdeling afvoer afhankelijk van tijd
RULE idr "4" rty "D" crit "T" tbl TBLE
19760101 v 50 50 <
19760111 v 25 75 <
19760121 f "10./Qdw" "(Qdw-10)/Qdw" <
tble
rule
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Verdeling afhankelijk van kwaliteit op de innamepunten
RULE idr 52 rty "e" crit "c" tbl TBLE
19760101 v 300. 300. <
tble
rule

Toetsen inname (wel of niet) aan toetswaarde
RULE rid "4" idr "4096" rty "E" crit "k" tbl
TBLE
100. v 1.00 0.00 <
200. v 0.50 0.50 <
999. v 0.00 1.00 <
tble
rule
node

Sleutelwoord
idr
rty
crit
tbl

Betekenis
Unieke identificatie DW (eigenaar sleutel)
Type sleutel. ”e” voor onttrekking, ”d” voor lozing
Type afhankelijkheid. (“q= debiet, “t“ = tijd, “c” en “k” = kwaliteit)
Indicatie specificatie in vorm van tabel

Type
Integer
String
String

De tabellen als hierboven gebruikt bevatten per record de volgende attributen:
Veld
1

2
3–n

Waarde
Type
3
- Debiet in m /s (crit=”q”) of
Float
- Datum aanvang (YYYYMMDD, (crit=”t” of ”c”)
- Concentratie (crit = “k”)
Aanduiding “v” voor specificatie als “waarde” of “f” voor specificatie als formule
Waarde of formule (per in de initiële sleutel opgenomen kunstwerk/knoop)
Float / String

Voorbeeld
// Waterschap Zuiderzeeland
DW id 30 nm "Flevoland"
DWKEY oid "30" ty "e" rid 0 nid "56" nm "Inlaat Colijn" cp v 21.5 fr 0.000 dwkey
DWKEY oid "30" ty "e" rid 0 nid "58" nm "Inlaten Wortman & Blocq van Kuffeler" cp v 999.9 fr 1.000
dwkey
DWKEY oid "30" ty "d" rid 0 nid "56" nm "Gemaal Colijn" cp v 26.1 fr 0.333 dwkey
DWKEY oid "30" ty "d" rid 0 nid "58" nm "Gemalen Wortman & Blocq van Kuffeler" cp v 84.2 fr 0.333
dwkey
DWKEY oid "30" ty "d" rid 0 nid "60" nm "Gemaal Lovink" cp v 19.0 fr 0.334 dwkey
// Actualisering Distributiemodel blz. 19-15
DWRULE idr "30" rty "D" crit "Q" tbl TBLE
6.01 v 0. 0. 1.00 <
20.01 f "(Qdw-6)/Qdw" "(Qdw-Qdw)/ Qdw" "6/Qdw" <
9999. f "14/Qdw" "(Qdw-20)/Qdw" "6/Qdw" <
tble
dwrule
dw
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BIJLAGE 3

Zoutberekeningen DM

De (optionele) zoutberekening in het model is overeenkomstig die in eerdere versies van het
Distributiemodel met dien verstande dat alle “hard coded” zaken m.b.t. zout indringing daarin achterwege
zijn gelaten. De beschrijving hierna gegeven is een beknopte samenvatting van in de referentielijst
genoemde documenten (Wegner, 1981) en (WL/RIZA, 1988-1989).

3.1

Gemiddelde en eindconcentratie per knoop
Knopen zonder volume
Hoewel voor de zoutberekening minder gewenst, is het mogelijk dat aan knopen geen volume is
toegekend. Dit is bijvoorbeeld het geval voor knopen die een locatie voor inname van water representeert
en niet (een deel) van een waterloop.
De zoutbelasting “S” op een dergelijke knoop volgt uit:
Met:
S
P
Q
Cin

S = P + Q * Cin

belasting in kg/s
vracht in kg/s (door lozing rechtstreeks op de knoop)
totaal (netto) inkomend debiet in m3/s (via de takken)
3
over de tijdstap gemiddelde concentratie inkomend debiet in kg/m

De gemiddelde concentratie “C” voor een knoop volgt uit de benadering:
Met:
C
C(0)
C(1)
Q

C = C(0) + S/Q

gemiddelde concentratie tijdstap (kg/s)
concentratie bij aanvang tijdstap (kg/s)
concentratie einde tijdstap (kg/s)
3
debiet in m /s

De concentratie aan het eind van de tijdstap uit:

C(1) = 2C – C(0)

Knopen met volume.

Voor knopen waaraan een watervolume is toegekend wordt rekening gehouden met wijziging van dit
volume. In de oorspronkelijke vergelijking wordt ook rekening gehouden met (eventuele) afbraak, maar
voor berekening van zout is deze niet relevant.
dC/dt = S/V – DC/V
Met:
C
S
V
D

concentratie op tijdstip “t”
belasting in kg/s (som van lozingen direct op de knoop plus aanvoer via takken)
3
watervolume knoop (m )
3
de verandering in volume (m )

De term S/V geeft de wijziging in concentratie t.g.v. toevoer van zout.
De term DC/V de toe- of afname van concentratie door wijziging van volume.
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Opstellen van het stelsel vergelijkingen:
Gegeven de berekende waterstromen tussen de knopen, volumina en initiële zoutconcentraties van
knopen, en (zoutconcentraties van) lozingen op knopen, wordt per knoop een gemiddelde concentratie
bepaald. Hiertoe wordt een stelsel van lineaire vergelijkingen opgesteld en met behulp van de “LU”
decompositiemethode opgelost.
De zoutconcentratie aan het eind van een tijdstap wordt aansluitend bepaald door extrapolatie op basis
van de concentratie aan het begin van de tijdstap en de aldus berekende gemiddelde concentratie
gedurende de tijdstap.
De gebruikte vergelijking voor het bepalen van de over de tijdstap gemiddelde zoutconcentratie is als
volgt;
Cj = aj Cj(0) + bj (Pj + Σi QijCiDij)
Met:
Cj
Cj (0)
aj b j
Q
D
Pj

gemiddelde zoutconcentratie op een knoop “j”
zoutconcentratie op een knoop aan het begin van de rekenstap
coëfficiënten die van het volume en het totale debiet van of naar knoop j afhangen.
debiet van knoop i naar knoop j
de concentratieafname op de tak van knoop i naar knoop j
de zoutvracht (kg/s) op de knoop.

De zoutconcentratie aan het eind van de tijdstap wordt vervolgens bepaald met;
Cj(1) = cjCj(0) + djCj
Met:
Cj
Cj(0)
Cj(1)
cj,dj

gemiddelde concentratie op een knoop “j”
concentratie voor knoop j aan het begin van de tijdstap
concentratie voor knoop j aan het einde van de tijdstap
coëfficiënten die afhangen van het initiële volume en totale waterstromen van of naar knoop j.

Voor alle knopen kunnen initiële zoutconcentraties voor de eerste door te rekenen tijdstap in de invoer
worden opgegeven.
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BIJLAGE 4

Postprocessing Tools

Deze bijlage bevat memo’s die de beschikbare postprocessing tools voor MOZART en DM beschrijven

Aan :
Van :
Betreft :
Datum :
Kopie :
Afhandeling:

NHI team
Geert Prinsen
Postprocessing Mozart-DM
juni 2007
Ter info
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Inleiding
In een memo bij de oplevering van begin april 2007 is aangegeven hoe het gekoppelde instrumentarium
MODFLOW-METASWAP-MOZART al of niet gekoppeld met DM gedraaid kan worden. Voor het draaien
van MMS-MZ-DM wordt naar dat memo verwezen (DraaienMozartDM.doc, dd 4 april 2007)
Het nu voorliggende memo beschrijft enkele postprocessing tools waarmee resultaten grafisch en op kaart
kunnen worden getoond.
DM genereert aan het eind van de run een aantal MPX files met simulatieresultaten op knopen en takken
van het DM netwerk. Deze resultaten kunnen met de Mapper tool gevisualiseerd worden.
De DM uitvoer files zijn:

Mozart genereert alleen ASCII uitvoer. Deze worden eerst met de programma’s MzLswLevels en LcwApp
naverwerkt tot files geschikt voor visualisatie.
MzLswLevels
Dit programma genereert een HIS file met de waterstanden voor alle local surface waters van Mozart.
De HIS file kan bekeken worden met het standaard WL-tool ODS_View zoals die ook in Sobek gebruikt
wordt. Ook kan de Mapper presentatietool gebruikt worden om de resultaten op kaart te laten zien.
De postprocessing tools MzLswLevels gebruikt als invoerfiles:
− MzLswLevels.Ini
In deze invoerfile wordt verwezen naar de lokatie van de Mozart uitvoerfile met lsw tijdreeksresultaten
en wordt de te genereren HIS-uitvoerfile opgegeven.
− LswValues.Out (Mozart uitvoerfile)
Het programma wordt gestart door MzLswLevels. Het programma veronderstelt dat de MzLswLevels.Ini
file in dezelfde directory staat als de executable. De lokatie van de Mozart uitvoerfile LswValues.Out en de
door het programma te genereren files kunnen in de INI file worden opgegeven.
De uitvoer van MzLswLevels is gegeven met tijdstaplabels van altijd 10 dagen; intern in Mozart is echter
wel degelijk rekening gehouden met het feit dat de decades verschillend van lengte zijn (10,10,11,10,10,8
dagen etc) .
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LcwApp
Dit programma genereert een aantal HIS files met uitvoer van de Mozart run.
De periode waarvoor HIS files gegenereerd worden en de lokatie van invoerfiles wordt opgegeven in de
file LcwApp.Prm. De prm files moet in dezelfde folder als de executable staan.
De opgegeven periode (Tb tot Te) moet kloppen met de periode waarvoor Mozart gedraaid is.
Invoerfiles voor LcwApp zijn een aantal Mozart invoerfiles (Dw.Dik, Lsw.dik), een aantal andere invoerfiles
(prioriteit_lsw.txt, LswArea.txt), en een aantal Mozart uitvoerfiles (*.out).
NB. de Dw.Dik is iets afwijkend van de DW.Dik zoals die bij de Mozart runs is gebruikt; de verschillen
betreffen de id’s die in de file staan. Om de resultaten correct op kaart te kunnen tonen zijn de id’s
(namen) aangepast. Omdat die verder nergens in Mozart invoer/uitvoer gebruikt worden, maar alles via
districtcode (nummer) gekoppeld is, kan dit zonder problemen.
Voorbeeld file LcwApp.prm
[General]
Case=Test
Tb=19660101
Te=19680101
StdOut=Lcw_ASCII.txt
Dw=Dw.dik
Lsw=Lsw.dik
LswArea=LswArea.txt
DwValue=DwValue.out
NwDwEx=NwDwEx.out
DwLswEx=DwLswEx.out
LswValue=LswValue.out
LswPriority=prioriteit_lsw.txt
LswPlex=LswPlex.out
LswUsex=LswUsex.out

Draaien van het programma kan door de executable LcwApp.exe op te starten zonder verdere
argumenten.
Het programma LcwApp produceert de volgende HIS files met Mozart resultaten:
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3

Alle HIS files bevatten resultaten per district gemiddeld. De resultaten zijn zowel in m /s als in mm/decade
gegeven. De decades hebben verschillende lengte (10,10,11,10,10,8, etc.), en dat is ook zo weergegeven
in de uitvoer.
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Ods_View
Installatie via Setup.Exe uit de Ods_View directory
Opstarten via Ods_View.Exe
Via File, Add file kan een His file geselecteerd en geopend worden
Vervolgens kan in het scherm een parameter, lokatie, tijdstapcombinatie gekozen worden. Typische
selecties zijn 1 parameter voor enkele lokaties en alle tijdstappen, enkele parameters voor 1 lokatie
voor alle tijdstappen, of 1 parameter voor alle lokaties voor 1 tijdstap.

−

Via de Graph knop een grafiek getoond worden. De graph knop wordt pas enabled als een juiste
selectie is gemaakt.
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Mapper
Mapper is het visualisatietool dat voor de LcwApp resultaten wordt gebruikt. Mapper is een produkt van
Demis B.V. De volgende procedure moet gevolgd worden:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Installatie via MapperSetup.Exe;
Start de executable Mapper.Exe (versie 6.21.1);
N.B. De executable zet ‘no valid license found’; click daarna gewoon op de OK button die tevoorschijn
komt;
Gebruik File, Open map om een kaart te laden;
Er zijn een aantal voorgedefinieerde kaarten;
Voor Mozart-LSW peilen per LSW, gebruik de MZLsw.Map;
Voor overige Mozart resultaten (gemiddeld/getotaliseerd per district), open MzDistrict.map;
Voor DM resultaten, open DM.Map;
Gebruik File, Open data om een data file (HIS of MPX file) te openen, en geef aan op welke kaartlaag
de gegevens getoond moeten worden;
Mozart-LSW peilen worden op de Lsw layer getoond;
Alle andere Mozart resultaten moeten op de districten layer getoond worden;
DM uitvoer moet op de knopen of takken getoond worden;
Als een file meerdere parameters bevat (bv. de All Quantities.His) dan kan rechts onderin gekozen
worden welke parameter getoond wordt;
Gebruik Data, Classify om de schaalindeling en kleuren aan te passen;
Via de pijltjesknoppen links onderin kan de tijdserie op kaart getoond worden als een reeks
kaartbeelden voor alle tijdstappen;
Door een kaartelement te selecteren met de muis en op de grafiek button te klikken wordt een grafiek
met het tijdsverloop voor het geselecteerde element getoond;
Via de recent file list zijn ook snel eerder geopende files opnieuw te bekijken.
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Voorbeelden:
Mozart lsw peilen:
− Open map: MzLsw.Map
− Open file: LswLevels.His en koppel de data aan de layer Lsw
− Classify de schaalindeling zodat er een zinvol plaatje tevoorschijn komt

−

Sluit af met Close Data (laat de map open) en/of Close Map (sluit de kaart en de data)
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DM takdebieten:
− Open map: Dm.Map
− Open file: Debieten in netwerk.mpx en koppel aan de layer takken
− De schaalindeling kan in de active legend worden opengetrokken door op het
knopje te klikken in
de Active legend bij de Takken.
− Classify de schaalindeling zodat er een zinvol plaatje tevoorschijn komt (via het menu: Data, Classify
of via de active legend)

−

Selecteer een tak door (na eventueel inzoomen) op de tak te klikken en maak een grafiek (evt. grafiek
button klikken). Hieronder het voorbeeld voor de Rijnafvoer uit een som 1966-1967 (72 decaden)
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6 500

6001: Extreem droog "Controlist"

6 000
5 500
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72

−
−

Sluit de grafiek
Sluit af met Close Data (laat de map open) en/of Close Map (sluit de kaart en de data)

DM peilen op knopen
− NB peilen worden slechts op een beperkt aantal knopen bepaald: het IJsselmeer, Markermeer en de
randmeren, stuwpanden op de Maas
− Open map: Dm.Map
− Open file: peil knopen.mpx en koppel aan de layer knopen
− Classify de schaalindeling zodat er een zinvol plaatje tevoorschijn komt
− Selecteer een knoop en bekijk de grafiek; bijvoorbeeld voor het IJsselmeer voor 1966-1967 waarin de
peilopzet in de zomer (april-september) te zien is:

-0.2
-0.21
-0.22
-0.23
-0.24

6057: Extreem droog "Controlist"

-0.25
-0.26
-0.27
-0.28
-0.29
-0.3
-0.31
-0.32
-0.33
-0.34
-0.35
-0.36
-0.37
-0.38
-0.39
-0.4
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72

−
−

Sluit de grafiek
Sluit af met Close Data (laat de map open) en/of Close Map (sluit de kaart en de data)
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Geaggregeerde resultaten voor Mozart districten
− Open map: MzDistrict.Map
− Open file: totale watervraag (mm_decade).his en koppel aan de layer districten
− Classify de schaalindeling zodat er een zinvol plaatje tevoorschijn komt

−
−

Selecteer een district en bekijk de grafiek; bijvoorbeeld voor district Delfland
In de grafiek kan met de muis worden ingezoomd door een rechthoek van linksboven naar
rechtsonder te selecteren (drag). Via dubbelklikken op de grafiek kunnen allerlei instellingen worden
gewijzigd.

60
Delflands boezem: Test
Delflands boezem: Measured data

55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
13-1-1966

13-5-1966

10-9-1966

8-1-1967

8-5-1967
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BIJLAGE 5

Modellering beheer Groningen

De schematisatie van het hoofd wateraanvoersysteem van Groningen is in grote lijnen afkomstig uit
diverse oude studies, waaronder als meest recente de studie Actualisering Distributiemodel (HKV 20012002). In 2006 heeft RIZA de DM schematisatie geactualiseerd in overleg met de provincie Groningen. De
huidige DM invoer is hierop gebaseerd en in deze bijlage vastgelegd.
Het Groningen hoofdwatersysteem
Aanvoer van water.
Naar de provincie Groningen kan water worden aangevoerd via de sluis bij Gaarkeuken. De in te laten
hoeveelheid wordt dagelijks aan de hand van metingen en berekeningen vastgesteld (Zie hierna onder
“Electraboezem”). Daarnaast bestaat de mogelijkheid om t.b.v. het Drents deel van de Veenkoloniën bij
3
Erica vanuit de Verlengde Hoogeveense Vaart maximaal 4.5 m /s op te pompen.
Boezemsystemen
In het gebied worden (naast enkele kleinere) een drietal grotere boezemsystemen onderscheiden:
De Electraboezem (NAP –0.93 m.)
Gedurende het grootste deel van het jaar wordt de waterstand van de Electraboezem geregeld met de
bediening van het spuicomplex: de Lauwerssluizen te Lauwersoog. Met behulp van een rekenschema, de
zogenaamde Water Aanvoer en Afvoer Regeling (WAAR) wordt twee uur voor laagwater de te spuien
hoeveelheid berekend. Vervolgens wordt de spuiduur hier op afgestemd om zodoende zo dicht mogelijk bij
het vastgestelde peil van de Electraboezem (NAP - 0,93 m) te blijven. De WAAR-regeling biedt de
sluisbedienaar enige handelingsvrijheid bij het spuien op grond van zijn ervaring met tijverloop en
weersverwachtingen. Wanneer door ongunstig hoge zeewaterstanden onvoldoende gespuid kan worden
en de boezemwaterstand oploopt tot NAP -0,83 m, wordt het gemaal De Waterwolf en/of het gemaal H.D.
Louwes in werking gesteld. Vanaf dat moment fungeert het Lauwersmeer als bergboezem waarin het
uitgemalen water tijdelijk wordt opgeslagen, totdat de lozing op de Waddenzee weer mogelijk is (Bron:
Waterbeheerplan Noorderzijlvest)
De Eemskanaalboezem (NAP + 0.55 m.)
De Dollardboezem (NAP 0 m.)
Schematisering in het DM
Aan het eind van deze paragraaf zijn twee figuren opgenomen met de DM-schematisering van
hoofdwaterlopen in het beheersgebied van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s. Figuur
12 in paragraaf 3.7 laat globaal de samenhang tussen de knopen en takken in het model zien. Enkele
knopen komen in deze figuur meerdere malen voor. Dit is optisch; in de model invoer worden ook deze
éénmaal genoemd. Figuur 13 in diezelfde paragraaf geeft een indruk per knoop van het geschematiseerde
hoofd- oppervlaktewatersysteem (Opmerking: de Electraboezem is niet bij Gaarkeuken “afgekapt”).
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Knopen
Knoop 1128
De representatie van het Lauwersmeer. Het Lauwersmeer omvat 2500 ha. open water. Waterschap
Noorderzijlvest is verantwoordelijk voor het beheer. De streefwaarde voor peil bedraagt
NAP –0.93 m. Overtollig water wordt onder vrij verval geloosd op de Waddenzee. In geval van een
watertekort (peilhandhaving) wordt vanaf de Electraboezem (1139) water aangevoerd.
Knoop 1139
Deze knoop omvat circa 1400 hectare open water:
− het van Starkenborgh kanaal vanaf de sluis bij Gaarkeuken tot aan de Driewegsluis / Oostersluis bij
Groningen;
− het Reitdiep;
− het Niezijlsterdiep/Kommerzijlsterdiep;
− het Hoendiep;
− het Eelder & Peizerdiep; en
− het Leekstermeer.
Op de Electraboezem geldt een streefpeil van NAP –0.93 m. In DM is dit als een “vast peil” verondersteld;
er zijn dus geen peilbeheersregels opgenomen. Op de boezem benodigd water wordt via de sluis bij
Gaarkeuken vanuit de Friese boezem ingelaten, overtollig water wordt afgevoerd richting het Lauwersmeer
(knoop 1128).
Knoop 1200
De Fivelingo boezem (230 ha open water), omvat hoofdzakelijk het Damsterdiep vanaf de Driewegsluis.
Aanvoer van water geschiedt via de Driewegsluis. Naar het Damsterdiep kan water vanaf de
Electraboezem (knoop 1139) worden gepompt m.b.v. de “booster” bij de Driewegsluis. Van de boezem
3
3
wordt overtollig water onder vrij verval (maximaal 15 m /s) of door pompen (maximaal 25 m /s) bij gemaal
de drie Delfzijlen naar de Eems (knoop 217) afgevoerd.
Op de boezem geldt een winterpeil van NAP –1.33 m. (1 oktober – 1 april) en een zomerpeil van NAP –
1.20 m (1 april-1oktober). Peilen volgen in DM uit een op te geven relatie peil-volume. De onderstaande
relatie is opgenomen:
Peil in m. t.o.v NAP
-1.0
-1.1
-1.2
-1.3
-1.4
-1.5

3

Volume in m * 10
5.75
5.50
5.25
5.00
4.75
4.5

6

Verder zijn voor respectievelijk het minimaal en maximaal toelaatbaar peil de waarden NAP –1.43 m en
NAP –1.03 m opgenomen.
Knoop 1134
Het Eemskanaal (267 ha.) staat bij Groningen in open verbinding met het Verbindingskanaal (1127) en het
Winschoterdiep (1130). Via het Eemskanaal wordt eventueel overtollig water richting de spuisluizen bij
3
Delfzijl afgevoerd. De streefwaarde voor doorspoeling op het Eemskanaal bedraagt 1.7 m /s (gemiddeld).
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Als hiervoor water moet worden ingelaten dan verloopt dit via het Verbindingskanaal en Reitdiep (1127)
vanaf de Electraboezem.
Knoop 1201
De boezem van Duurswold, totaal circa 380 ha. omvattend:
− het Slochterdiep;
− Het Schildmeer;
− Afwateringskanaal van Duurswold; en
− De Groeve.
Water kan worden ingelaten bij de Slochtersluis vanuit het Eemskanaal (1134). Overtollig water wordt via
het gemaal Duurswold (Farmsumerzijl) afgevoerd naar de Eems. Op de boezem geldt een winterpeil van
NAP –1.12 m. (1 oktober – 1 april) en een zomerpeil van NAP –0.95 m (1 april-1oktober). In het DM is de
onderstaande peilvolume relatie opgenomen:
Peil in m. t.o.v NAP
-1.5
-0.9
0

3

Volume in m * 10
1.925
4.205
7.625

6

Verder zijn het minimum en maximum toelaatbaar peil in het DM gesteld op respectievelijk
NAP –1.22 m en NAP –0.85 m.
Knoop 1136
De Oldambtboezem, totaal circa 238 ha. open water. Deze boezem omvat:
− het Termunterzijldiep;
− de Hondshalstermaar;
− het Hondshalstermeer;
− het Nieuwe kanaal; en
− het Buiten- Nieuwediep.
Water kan worden ingelaten via het Scheemderverlaat vanuit het Winschoterdiep (1131). Overtollig water
wordt naar de Eems (218, gemaal Rozema) afgevoerd. De streefwaarde voor doorspoeling van de
3
boezem bedraagt 1 m /s.
Het streefpeil gedurende het gehele jaar bedraagt NAP –1.36 m. In het DM is de volgende relatie tussen
peil en volume op de boezem opgegeven:
Peil in m. t.o.v NAP
-1.56
-1.36
-0.96

3

Volume in m * 10
3.09
3.566
4.518

6

Het minimum en maximum toelaatbaar peil zijn in DM opgegeven als NAP –1.56 m. en
NAP –0.55 m.
Knoop 1202
De Blauwe Stad: De Blauwe stad omvat circa 800 ha. open water met een gemiddelde diepte van 1.4 m.
Wanneer water wordt ingelaten geschiedt dit via de polder “Hongerige Wolf” indirect vanuit het
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3

Winschoterdiep (capaciteit dan 0.28 m /s). Hoewel ook rechtstreeks vanuit het Winschoterdiep kan worden
3
ingelaten (dan maximaal 25 m /s) wordt aan deze route vanwege kwaliteitsaspecten (bezinking) de
voorkeur gegeven. De afvoer van overtollig water geschiedt via het gemaal Huninga naar de
Oldambtboezem.
Er geldt een winterpeil van NAP –0.65 m. (1 oktober – 1 april) en een zomerpeil van NAP –0.45 m (1 april1oktober). De peilen volgen in DM uit een opgegeven peilvolume relatie:
Peil in m. t.o.v NAP
-1.3
-0.65
0.00

3

Volume in m * 10
6.23
11.43
16.63

Verder zijn voor respectievelijk het
NAP –0.65 m en NAP –0.15 opgenomen.

6

minimaal

en

maximaal

toelaatbaar

peil

de

waarden

Knoop 1127
Deze knoop representeert circa 61 ha. open water rondom (en in) de stad Groningen.
Aan de zuidkant van de stad Groningen stroomt het Noord Willemskanaal af op het “stadswater” van
Groningen” Deze “stadswateren” omvatten globaal:
− het Reitdiep (“hoog”);
− het Verbindingskanaal; en
− de stadsgrachten.
Vanaf de Electraboezem kan via het gemaal Dorkwerd water naar het Reitdiep worden opgepompt. De
wateren rondom de stad Groningen staan aan de oostkant in open verbinding met het Eemskanaal (1134)
en Winschoterdiep (1130). Overtollig water wordt via het Eemskanaal richting Eems afgevoerd.
Knoop 1129
Circa 710 ha. open water. Dit betreft de schematisering van het Drentschediep en Zuidlaardermeer.
Watertekorten worden aangevuld vanuit het Winschoterdiep (1130). Overtollig water wordt ook afgevoerd
naar het Winschoterdiep (1130).
Knoop 1130
Deze knoop representeert het Winschoterdiep vanaf het Eemskanaal tot aan de debietmeting bij
Zuidbroek (circa. 99 ha.). Deze knoop wordt niet begrensd door kunstwerken. Wel ligt t.h.v. Zuidbroek in
water afvoersituaties een fictieve waterscheiding. Met behulp van een debietmeter bij Zuidbroek en de
stuw
bij
de
Bult
wordt
in
het
Winschoterdiep
ten
westen
van
Zuidbroek
een stroomrichting west en ten oosten van Zuidbroek oostwaarts bewerkstelligd. In wateraanvoersituaties
is de stroomrichting in het gehele Winschoterdiep oostwaarts.
Overtollig water op knoop 1130 stroomt richting de stad Groningen en wordt via het Eemskanaal (1134)
naar de Eems afgevoerd.
Knoop 1131
Deze knoop representeert circa 119 ha. open water van het Winschoterdiep ten oosten van Zuidbroek tot
aan stuw de Bult (Bultsterverlaat). Overtollig water stroomt in principe richting de Westerwoldse Aa naar
de Dollard, maar bij beperkingen aldaar kan ook water richting het westen (Eemskanaal, 1134) worden
afgevoerd. Voorwaarde bij dit laatste is een gelijke waterstand op de Eemskanaalboezem en
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Dollardboezem; dit treedt op in afvoersituaties waarbij de waterstand op de Dollardboezem minimaal 55
cm boven de streefwaarde staat. In geval van watertekort wordt vanuit het westen (1130) aangevoerd.
Knoop 1132
Deze knoop representeert de Westerwoldsche Aa tot aan de sluizen bij de Dollard (circa 55 Ha.). De
3
streefwaarde voor de spui (doorspoeling) richting de Dollard bedraagt 0.5 m /s. In geval van watertekort
wordt via het Winschoterdiep (1131) vanaf uiteindelijk de Electraboezem water aangevoerd.
Knoop 1135
Deze knoop representeert het A.G. Wildervanckanaal (circa 32 ha. open water). Het A.G.
Wildervanckkanaal mondt ten oosten van Zuidbroek uit in het Winschoterdiep (1131). In de aanvoersituatie
wordt vanuit het Winschoterdiep water naar het A.G. Wildervanckkanaal ingelaten. Overtollig water wordt
afgevoerd eveneens richting het Winschoterdiep (1131) en vandaar oostwaarts richting Nieuw Statenzijl
(de Dollard).
Knoop 1123
De knoop is de representatie van:
− het Veendam-Musselkanaal, traject A.G. Wildervanckkanaal /stuw-gemaal Veendam- Oomsberg
(gemaal Vennix);
− het Pekeler Hoofddiep tussen sluis sluis IV Pekeler Hoofddiep en het Stadskanaal; en
− het Stadskanaal tussen het eerste en tweede verlaat.
Alle wateren hebben hetzelfde peil. Het totale areaal open water bedraagt circa 80.3 ha. Met behulp van
gemaal Veendam kan water oostwaarts het Veendam Musselkanaal worden opgepompt. Overtollig water
wordt naar het A.G. Wildervanckkanaal (1135) afgelaten.
Knoop 1140
Deze knoop representeert een areaal open water van circa 24.3 ha: het Veendam-Musselkanaal vanaf
Oomsberg tot aan het zesde verlaat / Gemaal Ter Apelkanaal, inclusief het zesde pand (tussen vijfde en
zesde verlaat) van het Stadskanaal. Met behulp van gemaal Vennix kan water uit het westelijk gelegen
pand van het Veendam-Musselkanaal worden opgepompt en oostwaarts gevoerd. Overtollig water wordt
via het Veendam-Musselkanaal naar het A.G. Wildervanckkanaal afgevoerd.
Knoop 1160
Deze knoop is de representatie van:
− het Annerveensekanaal vanaf het Eexterveenscheverlaat tot het Kielsterverlaat;
− het Stadskanaal tussen het Batjesverlaat en het eerste verlaat;en
− het Oosterdiep.
In totaal betreft het circa 35.11 ha. open water.
Vanaf het Veendam-Musselkanaal (1123) via het Pekeler-hoofddiep kan water naar het Stadskanaal en
van daaruit naar het Oosterdiep (Batjesverlaat) en Annerveensekanaal / Kieldiep worden aangevoerd.
Overtollig water wordt afgevoerd via het Oosterdiep naar het A.G. Wildervanckkanaal (1135).
Knoop 1137
Deze knoop representeert het Stadskanaal vanaf het tweede tot aan het vijfde verlaat. Het totaal areaal
open water bedraagt circa 24 ha. Bij droogte wordt water via het vijfde verlaat ingelaten vanuit het
Veendam-Musselkanaal (1140). Overtollig water wordt via het tweede verlaat / Pekeler-hoofddiep en via
de Vleddermond afgevoerd naar het Veendam-Musselkanaal (1123).
Knoop 1203
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Deze knoop stelt het Mussel-Aa kanaal voor (circa 37.8 ha. open water). Water kan onder vrij verval
worden ingelaten vanuit het Veendam-Musselkanaal (1140). Overtollig water wordt afgevoerd naar het
Vereenigd kanaal (1205).
Knoop 1207
e
e
Deze knoop representeert het zevende pand van het Stadskanaal (het pand tussen het 6 en 7 verlaat).
Het areaal open water bedraagt circa 10 ha. Ten behoeve van de watervoorziening van het pand kan met
behulp van gemaal Ter Apelkanaal water uit het Veendam-Musselkanaal (1140) worden opgepompt.
Overtollig water wordt afgevoerd naar het zesde pand van het Stadskanaal (1140).
Knoop 1204
Deze knoop representeert het Ruiten-Aa kanaal (circa 41.5 ha. open water). Met behulp van gemaal Ter
Apelkanaal kan water (via het zevende pand van het Stadskanaal, 1207) worden aangevoerd. Overtollig
water wordt richting het Vereenigd kanaal (2005) afgevoerd.
Knoop 1205
Deze knoop representeert het Vereenigd kanaal (circa 36.3 ha. open water). Dit kanaal ontvangt water van
het Mussel-Aa kanaal (1203) en Ruiten-Aa kanaal (1204). Overtollig water stroomt onder vrij verval richting
de Westerwoldse Aa (1132). Aanvoer naar het Vereenigd kanaal benedenstrooms van de sluis te
Veelerveen vindt plaats via de stuw bij De Bult (vanaf knoop 1131) Bovenstrooms van de sluis wordt water
aangevoerd via het Mussel-Aa kanaal (1203) en Ruiten-Aa kanaal (1204).
Takken
Het karakter “>”bij de capaciteit in Tabel 1 betekent dat er geen capaciteitsbeperking is opgegeven.
Tabel 2
Overzicht takgegevens Groningen
Tak
Naam / Beschrijving
ID

Van
knoop

Capaciteit
3
(m /s)
richting
“van”

Naar
knoop

Capaciteit
3
(m /s)
richting
“naar”

1047
1038
1063

Electraboezem
Sluis bij Gaarkeuken
Oostersluis
Electraboezem, de Waterwolf & HD
Louwes (Zoutkamp)

1125
1139
1139

0
0
0

1139
1134
1128

24
0
91.65

1057
1039

Wateren rondom Groningen
Reitdiep,Schutsluis en gemaal Dorkwerd
Verbindingskanaal, monding in
Eemskanaalhaven

1139
1127

>
>

1127
1134

20
>

1045

Eemskanaal
Sluizencomplex Delfzijl (Oude Zeesluis &
schutsluiscomplex)

1134

0

217

> (ca. 180)

1134
1201

>
0

1201
217

>
28.

1102
1103

Boezem Duurswold
Slochtersluis
Gemaal Duurswold
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Tak
ID

Naam / Beschrijving

Van
knoop

Capaciteit
3
(m /s)
richting
“van”

Naar
knoop

Capaciteit
3
(m /s)
richting
“naar”

1200

Fivelingo boezem
De Driewegsluis

1139

0

1200

1201

Gemaal de drie Delfzijlen

1200

0

217

1.5 (=booster
bij
de
Driewegsluis))
25

1131

0

1136

>

1136

0

218

45

1036

Boezem Oldambt
Termunterzijldiep, inlaat
Scheemderverlaat
Termunterzijldiep,gemaal Rozema

1056
1040
1041
1203
1207
1042

Winschoterdiep
Winschoterdiep, monding in Eemskanaal
Debietmeting bij Zuidbroek
Bultsterverlaat
Blauwe Stad,sluis X (in aanbouw)
Gemaal Huninga
Drentsche Diep

1134
1130
1131
1131
1202
1130

>
>
>
0
0
>

1130
1131
1132
1202
1136
1129

>
>
>
25
>
7.5

1044

Westerwoldse Aa
Sluizen Nieuw Statenzijl

1132

0

219

>

1085

Mr. A.G. Wildervanckkanaal
Monding t.h.v. Zuidbroek

1135

>

1131

>

1026
1049

Veendam-MusselKanaal
Gemaal Veendam
Gemaal Vennix

1135
1123

>
>

1123
1140

7.5
4.2

1066
1060
1059
1062
1028
1208
1037
1209

Stadskanaal / Oosterdiep /
Annerveensevaart / Kieldiep
Schutsluis Batjesverlaat
Eerste verlaat
Tweede verlaat
Vijfde verlaat
Stuw Vleddermond
Kielsterverlaat
Gemaal Ter Apelkanaal / zesde verlaat
Zevende verlaat

1160
1123
1123
1140
1137
1160
1140
1207

0
0
>
0
0
0
>
>

1135
1160
1137
1137
1123
1130
1207
1204

>
>
>
>
>
>
2
>

1054
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Tak
ID

1204
1205
1206
1043

1080
1081
1082
1078

Naam / Beschrijving

Mussel-Aa kanaal / Ruiten-Aa kanaal
/Vereenigd kanaal
Terapelsluis, Mussel-Aa kanaal
Monding Mussel-Aa kanaal in Vereenigd
kanaal
Monding Ruiten-Aa kanaal In Vereenigd
kanaal
Monding Vereenigd kanaal in
Westerwoldse Aa

Noord Willemskanaal
Sluis Vries
Sluis de Punt
Monding Noord Willemskanaal in
Zuiderhaven t.h.v. Westerhavensluis
Sluis Peelo

Van
knoop

Capaciteit
3
(m /s)
richting
“van”

Naar
knoop

Capaciteit
3
(m /s)
richting
“naar”

1140
1203

0
0

1203
1205

1.5
>

1204

0

1205

>

1205

0

1132

>

1121
1152
1153

0
0
>

1152
1153
1127

>
>
>

1151

0

2.3

2.3 (gemaal
de tilgup, de
Witte Wijk)

N.B.1. Driewegsluis = De verbinding tussen het Damsterdiep, het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal. De
sluis is buiten gebruik.
N.B.2. Oostersluis = De verbinding tussen het van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal

Lozingen en onttrekkingen
Vanuit de hoofdwaterlopen wordt ingelaten richting het landelijk gebied. In de studie “actualisering
Distributiemodel (2001-2003)” en latere memo’s zijn de schematisering van het landelijk gebied alsmede
de meest belangrijke locaties (kunstwerken, waterlopen) voor aanvoer vanuit en afvoer richting
hoofdwatersysteem beschreven.
Naast de inname en lozing vanuit het landelijk gebied (Mozart districten) spelen m.b.t. het hoofd
aanvoerstelsel enkele kleinere onttrekkingen en lozingen door industrie en drinkwaterbedrijven een rol.
Deze in de tabel hieronder weergegeven.
Bedrijf
Waterbedrijf Groningen,de Punt
Waterbedrijf Groningen,Veendam
Avebe, ter Apel kanaal
Avebe, Gasseternijveen
Kappa Sappemeer
Nedmag Veendam
Schutverliezen
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3

Inname (m /s)
0.47
0.34
0.5
0.08
0.03
0.15

In het gebied is op een verschillende locaties sprake van schutverliezen / lekverliezen bij sluizen. Vaak zijn
deze (relatief) gering van omvang en zijn ze om die reden buiten beschouwing gelaten. Momenteel zijn de
volgende verliezen geschematiseerd;
3
− de Oostersluis en Dorkwerdersluis (beide) richting de Electaboezem (circa 1.0 m /s);
3
− de provinciale schutsluis bij Delfzijl (richting de Eems (circa 0.4 m /s).

DM Schematisatie Groningen
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Weergave geschematiseerde hoofdoppervlaktewatersysteem Groningen
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