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1

Inleiding

1.1

De gereedschapskist NHI

Hydrologische modellen ondersteunen beleidsmakers en beheerders bij het nemen van beslissingen
over water. Er zijn veel typen modellen, maar ze hebben één ding gemeen: ze hebben betrouwbare en
eenduidige informatie nodig om goede resultaten te leveren. Daarom werken hydrologen en
dataspecialisten samen aan de ontwikkeling van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI).
Dit is een ‘gereedschapskist’ met enerzijds hydrologische basisdata en anderzijds software-tools om
deze data bruikbaar te maken voor modeltoepassingen.
In 2015 heeft de stuurgroep NHI een ambitie voor het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium
geformuleerd, om één gereedschapskist te ontwikkelen voor alle schaalniveaus (zie figuur 1) en toe te
werken naar een situatie, waarin:
•
•

•

•

Een gebruiker zelf op de gewenste schaal een modeltoepassing op maat kan afleiden (snel en
flexibel, op basis van open software).
Alle NHI-toepassingen gebruik maken van dezelfde, actuele brondata (open data). Daarbij
wordt zoveel mogelijk aangesloten bij Basisregistraties , het NHI investeert alleen in de extra
benodigde data en tools (open software).
Efficiency wordt bereikt door samenwerking en benutting van de best beschikbare kennis en
data van verschillende partijen (Rijk, regionale overheden, waterleidingbedrijven,
kennisinstituten en marktpartijen).
De gereedschapskist gezamenlijk wordt beheerd en onderhouden (actueel en direct
inzetbaar).

Figuur 1.1: De gereedschapskist NHI bestaande uit data en software waarmee regionale en landelijke
toepassingen kunnen worden afgeleid
Na het realiseren van de gezamenlijke ambities van het NHI is door de volgende factoren
kwaliteitsverbetering en efficiencywinst1 te verwachten:

1

In het investeringsplan NHI (sept 2018) is deze efficiencywinst geschat op 2,5 miljoen euro per jaar, zie voor
nadere achtergrond dit investeringsplan.
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•

•

•
•

•

Er kan sneller en makkelijker worden voortgebouwd op watersysteeminformatie van andere
waterbeheerders. Door het beter toegankelijk maken van de hydrologische informatie, kan bij
het bouwen en verder ontwikkelen van modellen geld worden bespaard.
Kwaliteitsverbetering door watersysteemkennis beter te delen. Deze kennis is nu veelal
opgeslagen in projectdossiers, modellen en hoofden van medewerkers en nog matig
ontsloten.
Gezamenlijk ontwikkelen, beheren en onderhouden van data en software levert
schaalvoordelen.
Door van te voren meer uitgangspunten in de modellen te delen, is er achteraf minder
discussie (nodig) over de aannames. Verschillende partijen spreken daardoor makkelijker
“dezelfde taal”, wat leidt tot efficiëntere toepassing van modellen in diverse processen.
Ook kan meer worden voortgebouwd op elkaars modeluitvoer; berekeningsresultaten kunnen
beter worden uitgewisseld. Landelijke studies voor klimaatverandering kunnen bijvoorbeeld
randvoorwaarden opleveren voor regionale detailmodellen, en aangrenzende regio’s kunnen
makkelijker gebruik maken van elkaars berekeningsresultaten.

Op dit moment is een groot aantal regionale hydrologische modeltoepassingen beschikbaar,
waaronder MIPWA, IBRAHYM, MORIA, AMIGO, HYDROMEDAH, AZURE en het Brabantmodel. De
modellen zijn vooral gericht op grondwater en zijn vaak tot stand gekomen door samenwerking van
waterschappen, drinkwaterbedrijven en provincies. Deze regionale toepassingen zijn grotendeels
gebaseerd op dezelfde software (iMODFLOW en MetaSWAP) en data. Dit geldt ook voor het landelijke
hydrologische model (LHM). Deze modellen worden gezien als toepassingen van het NHI en behoren
strikt genomen niet tot de gereedschapskist zelf. In de huidige situatie wordt door landelijke partijen
en regionale partijen vooral geïnvesteerd in deze modeltoepassingen, en worden de
modeltoepassingen onderhouden.
In het investeringsplan NHI (2018) is uitgewerkt dat sterke kwaliteitsverbetering en efficiëntie kan
worden bereikt door de inspanning te verschuiven van de regionale en landelijke modeltoepassingen
(“de achterkant“) naar de kwaliteit van de data en de tools in de gereedschapskist (“de voorkant”). Als
de basis aan de voorkant goed geregeld is en goed wordt onderhouden, en ook geregeld wordt dat
verbeterpunten altijd worden teruggeleid naar deze basis, kan eenvoudig een regionale of landelijke
toepassing worden afgeleid. De investeringen van deze consortia om data te verwerken en een eerste
basismodel te genereren is dan minimaal vergeleken met de huidige werkwijze. De regionale consortia
hebben dan nog steeds een belangrijke functie. De aandacht en investeringen van de consortia kunnen
zich dan veel meer richten op de vervolgstappen m.b.t. het verbeteren van het basismodel, onder meer
door kalibreren en valideren van de modeltoepassingen. En op verdiepende analyses van het
watersysteem en de hydrologische opgaven, in plaats van het afvangen van tekortkomingen in de data
en software aan de voorkant.
Als de gereedschapskist NHI gereed is, is er een actueel en betrouwbaar fundament beschikbaar voor
hydrologische modellen in heel Nederland. Op grond hiervan kunnen hydrologen snel vragen
beantwoorden over bijvoorbeeld droogte en wateroverlast. Ook is uitwerking van de gereedschapskist
NHI nodig voor verbetering van de waterkwaliteitsmodellering (zie kader).
In 2019 is een waterkwaliteitsinstrumentarium voor nutriënten opgeleverd, aansluitend op de
landelijke toepassing van het NHI. Uit de eerste analyses van de landelijke toepassing en uit de
regionale pilots van STOWA komt naar voren dat tekortkomingen in de hydrologische modellering
sterk doorwerken in de berekeningsresultaten van de waterkwaliteit. De aanbevelingen voor
toekomstige verbetering en regionalisatie van het waterkwaliteitsinstrumentarium zijn dan ook
vooral terug te leiden naar verbetering van de hydrologische modellering. Realisatie van de
hydrologische gereedschapskist NHI volgens dit projectplan, waarin vanuit de beste regionale
hydrologische informatie verbeterde regionale en landelijke modeltoepassingen kunnen worden
afgeleid, wordt dan ook gezien als de belangrijkste voorwaarde voor verbetering van het
waterkwaliteitsinstrumentarium.
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In het investeringsplan is accent gegeven aan het op orde krijgen van de data en het ontwikkelen van
modelgeneratoren. Een deel van de werkzaamheden is de afgelopen jaren al in gang gezet, een ander
deel moet nog worden uitgevoerd. In juli 2019 heeft STOWA het programmateam NHI gevraagd om
het investeringsplan uit te werken in een projectplan, waarin uiteen wordt gezet welke activiteiten
nodig zijn om de gereedschapskist NHI in de periode 2020-2021 op het gewenste niveau te brengen en
te houden. Dit heeft zijn beslag gekregen in het voorliggende plan.
Belangrijk voor de realisatie van de gezamenlijk ambities van het NHI is dat de waterbeherende partijen
actief bijdragen aan het vullen van de hydrologische gereedschapskist. In het investeringsplan NHI
wordt hier een flinke impuls aan gegeven, maar uiteindelijk ligt er een belangrijke opgave bij de
(regionale) waterbeheerders om de komende jaren de eigen data verder op orde te brengen en te
helpen ontsluiten.
1.2

Status projectplan, Werkwijze, Leeswijzer

In dit plan zijn de werkzaamheden beschreven die nodig zijn voor het op orde krijgen van data en
ontwikkelen van modelgeneratoren en het beheer en onderhoud van de gereedschapskist NHI. Daarbij
is uitgegaan van de begroting in het investeringsplan NHI en een planning voor uitvoering van de
werkzaamheden in 2020-2021.
Dit projectplan is uitgewerkt door een schrijfteam, bestaande uit vertegenwoordigers van Deltares,
Wageningen Environmental Research en Royal HaskoningDHV. De uitgangspunten en de inhoud zijn
getoetst bij een grotere groep vertegenwoordigers:
• 19 september controle van uitgangspunten binnen het programmateam NHI
• 20 september: inventarisatie inbreng adviesbureaus
• 1 oktober: toetsing bij de begeleidingsgroep oppervlaktewatermodule NHI
• 11 oktober: discussie met vertegenwoordigers van het uitvoeringsteam NHI
• 18 oktober: toets bij vertegenwoordigers van het programmateam NHI
Dit plan vormt de projectmatige uitwerking van het investeringsplan NHI (2018). Voor het lezen van dit
projectplan wordt dan ook aangeraden eerst kennis te nemen van dit investeringsplan.
In het volgende hoofdstuk wordt eerst ingegaan op de uitgangspunten in dit projectplan. Daarbij
worden het NHI en de uitgangspunten in dit projectplan beschreven. Ook wordt beschreven welke
keuzes zijn gemaakt op het gebied van modelcodes en welke afspraken zijn gemaakt voor uitwerking
van het NHI. Na dit algemene hoofdstuk worden de werkzaamheden beschreven voor de benodigde
activiteiten op het gebied van grondwater, oppervlaktewater en de onverzadigde zone (bodem-waterplant) (hoofdstuk 3, 4 en 5). Daarbij wordt steeds onderscheid gemaakt tussen de data en de software.
Gezien de opmars van grote datasets en het ontstaan van allerlei nieuwe vormen van data, wordt
bijzondere aandacht gegeven aan het verwerken van nieuwe typen data in het NHI (hoofdstuk 6).
Hoofdstuk 7 gaat in op de impuls die wordt gegeven aan het verder ontsluiten van de gereedschapskist
NHI.
In hoofdstuk 8 wordt beschreven op welke wijze het beheer en onderhoud van het NHI in 2020 en 2021
vorm wordt gegeven, zodat vanaf 2022 kan worden overgegaan op regulier beheer en onderhoud.
Hoofdstuk 9 geeft een overzicht van de budgetramingen in dit projectplan. In hoofdstuk 10 wordt een
advies gegeven op welke wijze de activiteiten tot uitvoering kunnen worden gebracht en hoofdstuk 11
ten slotte beschrijft de belangrijkste risico’s voor de uitvoering.
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2
2.1

Uitgangspunten voor het NHI
Algemene beschrijving van het NHI

Het Nederlands Hydrologische Instrumentarium beschrijft de hele hydrologische kringloop in
Nederland (zie figuur 2.1), waaronder de beweging van grondwater en oppervlaktewater, het
bodemvocht en de interactie met de vegetatie en de atmosfeer. In droge of juist hele natte tijden kan
met het hydrologische instrumentarium worden bepaald waar er eventuele problemen ontstaan en
wat het effect van ingrepen is. Dat helpt beheerders en beleidsmakers bij het nemen van beslissingen
die schade van droogte of wateroverlast kunnen beperken. Hydrologische modellen kunnen ook
worden gebruikt voor het verkennen van de mogelijke effecten van klimaatscenario’s en voor het
onderbouwen en evalueren van beleid.
Het NHI gaat over data en de software die nodig is voor het beschrijven van de simulatie van de
waterkwantiteit inclusief het onderscheid tussen zoet en zout water. Het NHI levert ook de
randvoorwaarden voor de simulatie van de waterkwaliteit. Voor het beschrijven van de
waterkwaliteitsprocessen zelf is aanvullende software en data beschikbaar die aansluit op het NHI.
Binnen de software in het NHI wordt onderscheid gemaakt in modelcodes, voorbewerkingstools
(‘modelgeneratoren’) en nabewerkingstools om berekeningsresultaten geschikt te maken voor
presentatie. Binnen de data maken we onderscheid in basisregistraties, overige basisdata en de
modelinvoer. In bijlage A is een overzicht gegeven van de definities die in dit plan worden gehanteerd.

Figuur 2.1: het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium beschrijft de hele hydrologische kringloop
2.2

Algemene uitgangspunten in dit projectplan

Dit projectplan werkt de contouren uit het investeringsplan (2018) verder uit. In de stuurgroep en het
programmateam NHI zijn hiervoor de volgende uitgangspunten benoemd.
Definitie van de gereedschapskist NHI
o Het NHI, de gereedschapskist, bestaat uit de modelcodes, de data en de modelgeneratoren om
modeltoepassingen te kunnen maken.
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o

o

o

o

o
o

Het NHI bouwt voort op de basisregistraties en brondata van derden en neemt geen eigenaarschap
over van deze brondata. Het NHI voorziet in alle overige data en software die nodig is voor de
hydrologische modellering, voor zover dat nog niet elders geregeld is. Voorbeelden van data die
niet behoren tot de basisregistraties, maar wel elders zijn geregeld zijn: meteorologische data
(KNMI, meteobase), het actuele hoogtebestand (AHN) en satellietgegevens (SAT-water).
In het projectplan wordt accent gegeven aan het op orde krijgen van de data en de
modelgeneratoren. Met modelgeneratoren en modelcodes is het mogelijk om vanuit de basisdata
snel en flexibel modeltoepassingen te maken. Ook wordt invulling gegeven aan het beheer en
onderhoud van de gereedschapskist NHI, waaronder het vastleggen van nieuwe inzichten in de
databases van het NHI.
De modelcodes zijn onderdeel van het NHI. In dit projectplan wordt echter geen impuls gegeven
aan de verdere ontwikkeling van de modelcodes (bijv. ontwikkeling van een volgende generatie
grondwatersoftware). Dit geldt ook voor interactieve gebruikersschillen. Het beheer en onderhoud
van de beschikbare modelcodes en gebruikersschillen echter, maakt (gedurende de looptijd van
het investeringsprogramma) wel deel uit van dit plan, voor zover dit niet elders gebeurt.
De modeltoepassingen (bijv. een regionaal grondwatermodel van een consortium) vormen geen
onderdeel van het NHI, deze worden afgeleid van het NHI. Na realisatie van het gewenste NHI zal
het afleiden van de basis van een modeltoepassingen (bijv. een regionaal grondwatermodel) een
aanzienlijk geringere inspanning kosten dan in de huidige situatie. Na realisatie van het gewenste
NHI kunnen de regionale consortia meer focussen op bijvoorbeeld validatie van de toepassingen
en het uitvoeren van modelanalyses, in plaats van op de modelbouw.
De hardware waar modelberekeningen op worden uitgevoerd, maakt geen onderdeel van dit
projectplan. De hardware die nodig is voor het ontsluiten van data maakt wel deel uit van dit plan.
De genoemde bedragen in dit projectplan zijn indicatieve budgetramingen, waarbinnen naar
mening van de schrijvers het werk de komende jaren gedaan moet kunnen worden. In het
uitbestedingsproces zal moeten blijken wat de daadwerkelijke begrotingen op onderdelen worden.
We gaan er van uit dat in de praktijk daar zowel wat lagere als hogere kosten kunnen voorkomen,
die elkaar grotendeels zullen opheffen, maar die niet sterk zullen afwijkingen van de in dit plan
genoemde ramingen.

Figuur 2.2: In het investeringsplan wordt accent gegeven aan het op orde krijgen van de data (voor
zover niet elders geregeld, zoals basisregistraties) en de modelgeneratoren om invoer voor NHItoepassingen af te leiden
2.2.1

Uitgangspunten voor de uitvoering van het werk

Uitgangspunt is dat het NHI wordt gerealiseerd in samenwerking van een groot aantal partijen in het
Nederlandse waterbeheer:
o Het Rijk, de regio (provincies, waterschappen en waterwinbedrijven), kennisinstellingen en
universiteiten werken samen met marktpartijen aan het realiseren van één gemeenschappelijke
hydrologische toolbox voor verschillende schaalniveaus. Dit draagt bij aan lagere kosten (ca 30%),
betere kwaliteit en meer beleidsconsistentie. Voor de ontwikkelingen en het beheer en onderhoud
worden gezamenlijk afspraken gemaakt, volgens de nieuwe governance structuur die in 2019 is
uitgewerkt (zie bijlage B).
o Hoewel elke partij zijn waarde hecht aan specifieke onderdelen van de gereedschapskist NHI
(bijvoorbeeld westelijke en noordelijke partijen hebben meer belang bij een goede beschrijving
10

o

o

o

o

van het indringende zoute water, terwijl de oostelijke en zuidelijke waterschappen meer belang
hebben aan een goede beschrijving van vrij afwaterende gebieden) wordt het instrumentarium
samen beheerd en onderhouden, zodat altijd voor iedereen in Nederland een actueel
instrumentarium beschikbaar is en alle partijen gebruik kunnen maken van dezelfde actuele
brondata (open data) en actuele software (open source).
Binnen het NHI wordt – waar efficiënt en doelmatig – zoveel mogelijk aangesloten bij lopende
ontwikkelingen, bijvoorbeeld softwareontwikkeling bij marktpartijen en kennisinstituten. Een
harde voorwaarde daarbij is dat conform de NHI-filosofie de partij de betreffende bron codes vrij
beschikbaar stelt voor de gebruikers van het NHI; dit volgt de principes van open source en open
data in het NHI.
De uitvoering van de werkzaamheden wordt doelmatig gerealiseerd in samenwerking tussen de
kennisinstellingen en marktpartijen. Per uit te voeren onderdeel zal bij de uitbesteding worden
beoordeeld wat een doelmatige wijze kan zijn voor de uitvoering. In dit werkplan zijn clusters van
werkzaamheden voorgesteld. Afhankelijk van de mate van innovatie kunnen deze in de markt
worden gezet, of kan het beter zijn een consortium van partijen aan te wijzen. De opdrachtgevers
besluiten over de precieze wijze van uitvoering. In dit projectplan zijn hiervoor suggesties gegeven,
op basis van een consultatie van marktpartijen.
Voor de begeleiding van het werk stellen we begeleidingsteams in, bestaande uit
vertegenwoordigers van waterschappen, provincies, drinkwaterbedrijven en het Rijk. Er worden
aparte begeleidingsteams ingesteld voor grondwater, oppervlaktewater, bodem-water-plant,
ontsluiting van data en beheer en onderhoud. De taken van de begeleidingsteams zijn onder meer
de toetsing van de inhoudelijke kwaliteit en praktische toepasbaarheid van de ontwikkelde
producten en het bewaken van de samenhang tussen de ontwikkelde producten. Gedurende de
looptijd van het investeringsprogramma vinden doorgaans vier bijeenkomsten met de
begeleidingsteams plaats. De eerste bijeenkomst betreft de project startup. Vervolgens vinden
twee tussentijdse besprekingen plaats. Tijdens de laatste bijeenkomst vindt de beoordeling van de
(concept-) eindproducten plaats.
Van oudsher zijn de kennisinstituten verantwoordelijk voor de rekenkernen en zijn de
marktpartijen verantwoordelijk voor de toepassing, maar in toenemende mate zijn meerdere
partijen betrokken bij modelontwikkeling en dragen marktpartijen ook bij aan de ontwikkeling van
instrumentaria. Met name aan scripts voor voor- en nabewerking van modeldata. In onderstaand
kader worden twee voorbeelden gegeven van succesvolle samenwerkingen van waterschappen,
marktpartijen en kennisinstituten.
In 2018 en 2019 is door een adviesbureau, een kennisinstituut en een waterschap samengewerkt
aan het ontwikkelen van pythonscript (SIPS; Simgro Invoer Python Scripts) om een regionale
hydrologische modeltoepassing (HYDROMEDAH) interactief door te kunnen rekenen. SIPS bevat
maatwerkscripts voor o.a. het definiëren van het modelgebied en de celgrootte, het ophalen van
meetgegevens en het visualiseren van de output. De programmatuur is nog rudimentair van opzet.
De concepten worden echter herbruikbaar geacht voor verdere uitwerking van het NHI.
Voor de ontwikkeling van D-HYDRO (hydraulische modellen) zijn 3 TKI-projecten gestart waarin
meerdere waterschappen, marktpartijen en een kennisinstituut intensief samenwerken aan de
ontwikkeling van de modelcode en modelgeneratoren voor het oppervlaktewater. Dit is een nieuwe
ontwikkeling waarin zowel opdracht gevende partijen als opdracht nemende partijen op een
moderne manier samen functionaliteiten ontwikkelen.

2.2.2

Uitgangspunten voor de gebruikte modelcodes

NHI is een gereedschapskist die in ontwikkeling blijft. Het NHI moet mee kunnen bewegen, ook met de
ontwikkelingen van data en software die van buiten het NHI komen. Voor de modelcodes zijn in overleg
met het programmateam NHI de volgende uitgangspunten overeengekomen voor de uitwerking van
het investeringsplan:
o Voor simulatie van het grondwater wordt gebruik gemaakt van MODFLOW 6. Doordat in deze
modelcode naast “ongestructureerd rekenen” (onregelmatige grids) ook “gestructureerd
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o

o
o

o

o

o

rekenen” (regelmatige grids) wordt ondersteund , wordt het mogelijk gemaakt de komende jaren
ook nog met de oude versie (MODFLOW 2005) te blijven werken.
Voor modellering van de onverzadigde zone, en de interacties bodem-plant-atmosfeer wordt de
komende jaren gebruik gemaakt van MetaSWAP. Ook de koppeling van MetaSWAP met het
gewasmodel (WOFOST) maakt onderdeel uit van NHI. Er wordt rekening mee gehouden dat op
termijn ook andere modelcodes voor simulatie in de onverzadigde zone kunnen worden ingezet.
Voor de bodem en de ondergrond maken ook de (gekoppelde) modelcodes voor de simulatie voor
de analyse van zoet-zout onderdeel van het NHI: TRANSOL en SEAWAT.
Voor het oppervlaktewater wordt in het NHI ingezet op het gebruik van D-HYDRO. Bestaande
modelgeneratoren voor de SOBEK 2 modellen worden wel verzameld en ontsloten, maar er wordt
niet geïnvesteerd in ontwikkeling en beheer en onderhoud van deze tools.
Voor het oppervlaktewater wordt verkend welke aanvullende modelconcepten geschikt zijn om
het regionale oppervlaktewater te schematiseren in afwateringseenheden. Hiermee kunnen ook
waterverdelingsvraagstukken worden gemodelleerd, met bijbehorende karakteristieken (bijv.
Q/h-relaties) . Hiervoor wordt voorgesteld, om als verdieping van een eerdere inventarisatie t.b.v.
de vervanging van de modellen MOZART en DM (onderdelen van het landelijke model) samen met
regionale waterbeheerders te analyseren welke modelcode het meest geschikt is voor de simulatie
van het regionale oppervlaktewater, en welke investeringen er nodig zijn voor het ontwikkelen van
modelgeneratoren. Voorlopig wordt hier een procesvoorstel in dit projectplan opgenomen.
Modellen voor andere waterkwaliteitsberekeningen dan zoet-zout maken geen onderdeel van het
projectplan; hiervoor is elders ontwikkeling en beheer en onderhoud voorzien. Uitgangspunt is dat
het NHI toeleverend is aan de waterkwaliteitsberekeningen.
In het investeringsplan NHI wordt niet geïnvesteerd in nieuwe user interfaces. Bestaande user
interfaces (de lagenmodule NHI, iMOD) maken wel onderdeel van beheer en onderhoud van de
gereedschapskist NHI.

In bijlage C is een overzicht gegeven van de modelcodes die onderdeel zijn van het NHI, inclusief een
beschrijving van modellen in de omgeving van het NHI. Een voorbeeld van modellen in de omgeving
van NHI is ook uitgewerkt in onderstaand kader.
Recent zijn de Waterwijzers Landbouw en Natuur ontwikkeld (zie www.waterwijzer.nl). De
instrumenten zijn nauw verweven met NHI-toepassingen, aangezien de uitvoer van NHItoepassingen als invoer voor de Waterwijzers wordt gebruikt. De afgelopen jaren zijn bovendien
stappen gezet om delen van de kennis die is opgedaan bij de ontwikkeling van de Waterwijzer
Landbouw te verankeren in het NHI (in het onderdeel MetaSWAP), waardoor de instrumenten
consistenter zijn geworden en in toenemende mate gebruik maken van dezelfde achterliggende
data en kennis (op basis van SWAP en WOFOST). Verder zijn binnen DP Zoetwater
neerschalingsprocedures ontwikkeld om de uitvoer van NHI-toepassingen beter aan te sluiten op de
Waterwijzer Natuur.
Ondanks dat de instrumenten verder naar elkaar toe groeien maakt in voorliggend projectplan het
beheer en onderhoud van de Waterwijzers geen onderdeel uit van het NHI, omdat dit niet was
opgenomen in het programma van Wensen NHI (2015) en omdat hiervoor geen budget is
gereserveerd binnen NHI. Vanwege de toenemende overlap in de achterliggende data en kennis zou
kunnen worden overwogen om het beheer en onderhoud en de ontsluiting van de achterliggende
data en software van de Waterwijzers in de toekomst onder te brengen in het NHI.

2.2.3

Processchema: van basisdata naar modellen

Om de benodigde processen van basisdata naar modelinvoer inzichtelijk te maken is een samenvattend
processchema opgesteld. In de eerste kolom is de basisdata weergegeven die wordt gebruikt. De
tweede kolom geeft de te ontwikkelen of reeds bestaande scripts (modelgeneratoren) weer en de
derde kolom toont de gemaakte modelinvoer voor NHI-toepassingen. Dit processchema is verder
uitgewerkt in deelschema’s in respectievelijk hoofdstuk 3: “Uitwerking grondwater”, hoofdstuk 4:
Uitwerking oppervlaktewater en hoofdstuk 5: “Uitwerking onverzadigde zone (bodem,water, plant en
atmosfeer)”.
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De data en de scripts van NHI worden goed gedocumenteerd en ontsloten voor de gebruikers. De mate
waarin de modelinvoer (de derde kolom) uiteindelijk zal worden ontsloten kan variëren per onderdeel.
Hierover zal gedurende de uitwerking verder over worden besloten in het programmateam NHI.

Figuur 2.3: Processchema: van basisdata naar modelinvoer
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3
3.1

Uitwerking grondwater
Inleiding

In 2017 en 2018 is binnen het NHI ingezet op software waarmee je een lagenmodel voor de (diepe)
ondergrond op maat kunt afleiden uit een generiek lagenmodel (REGIS) en aanvullende
informatiebronnen. Ook is een database voor onttrekkingen opgezet, waarin de waterwinbedrijven zelf
onttrekkingsgegevens kunnen uploaden. Voor de realisatie van een compleet grondwater model zijn
we nog niet klaar. Het is nodig de grondwaterdatabase verder aan te vullen. Paragraaf 3.2 gaat in op
de werkzaamheden die we op dit vlak voorzien. Verder is het nodig een set modelgeneratoren te
ontwikkelen, waarmee op snelle en efficiënte wijze vanuit de hydrologische database een complete
invoerset voor een grondwatermodel kan worden genereerd voor een specifieke toepassing en op het
gewenste schaalniveau. Paragraaf 3.3 gaat in op de werkzaamheden die we op dit onderdeel voorzien.
Paragraaf 3.4 gaat in op werkzaamheden die we voorzien rond het verbeteren van de NHI-data met de
ruimtelijke verdeling van chlorideconcentraties in de ondergrond.
3.2
3.2.1

Data
Databestanden (schema basisdata, NHI data)

Onderstaande tabel 3.1 geeft een overzicht van de data voor het onderdeel grondwater, die nodig zijn
voor het opzetten van een grondwatermodel en daarom dienen te zijn opgenomen in de hydrologische
database van het NHI. De linker kolom in de tabel geeft de basisgegevens weer, de rechterkolom geeft
de parameters weer die moeten zijn opgenomen in de database. De middelste kolom geeft aan of de
basisgegevens onderdeel vormen van de Basisregistratie Ondergrond (BRO).
Tabel 3.1: Overzicht basisdata en NHI-data grondwater
Basisgegevens

Basisregistratie NHI-data

REGIS: gidslagen, laagopbouw ondergrond.

BRO

Geohydrologische laagopbouw met per laag
ligging boven- en onderkant (top en bottom)
en horizontale en verticale doorlatendheid
(kh en kv), ligging en doorlaatfactor breuken
en anisotropie.

GeoTop: geohydrologische laagopbouw ondiepe BRO
ondergrond. Informatie opgeslagen in voxels, laagjes
met een dikte van 0,5 m met typering van het
bodemmateriaal.

Geohydrologische laagopbouw ondiepe
ondergrond. Per laag ligging boven- en
onderkant (top en bottom) en horizontale en
verticale doorlatendheid (kh en kv).

Registraties van grondwaterwinningen voor mogelijk in 2021 NHI-onttrekkingendatabase met:
drinkwater en industriewatervoorziening.
in BRO; op dit • drinkwateronttrekkingen
Gegevens beregening uit grondwater (locaties en moment nog • industriewateronttrekkingen
onttrekkingen).
onbekend
• beregeningsonttrekkingen
Peilbuisgegevens
Dinoloket
(peilbuislocaties, BRO
filterstellingen, boorbeschrijvingen en gemeten
grondwaterstanden en stijghoogten).

Kalibratiesets voor grondwatermodellen.

Overige peilbuisgegevens.

3.2.2

Processchema (voor de NHI-data)

Een deel van de NHI-data is reeds op orde, namelijk de geohydrologische laagopbouw van REGIS en de
NHI-onttrekkingendatabase, die is opgezet voor drinkwaterwinningen en is voor een deel gevuld met
geregistreerde drinkwateronttrekkingen. Het investeringsplan is gericht op het ontsluiten van de
volgende, nog niet beschikbare NHI-grondwater data:

14

3A1 Geohydrologische laagopbouw ondiepe ondergrond Geotop.
De voxel-informatie uit Geotop wordt omgezet naar een lagenschematisering voor
grondwatermodellen met per laag top- en bottom hoogten en waarden voor kh en kv.
NHI-onttrekkingendatabase:
3A2 Volledig vullen van de database met alle drinkwaterwinningen.
3A3 Database-opzet uitbreiden voor industriële winningen en beregeningen.
3A4 Volledig vullen van de database met alle industriële winningen.
3A5 Zoveel mogelijk vullen van de database met beregeningsonttrekkingen uit grondwater.
3A6 Kalibratieset grondwatermodellen.
Genereren kalibratieset vanuit peilbuizen Dinoloket en eventuele aanvullende peilbuizen. Er wordt een
selectie gemaakt van peilbuizen met voldoende volledige en gevalideerde meetreeksen. Waar mogelijk
vindt ook opvulling van de tijdreeksen plaats op basis van tijdreeksanalyse. Resultaat is een landelijke
kalibratieset voor regionale en landelijke grondwatermodellen met een goede ruimtelijke verdeling,
gecontroleerde filterstellingen en gevalideerde en equidistante meetreeksen.
De voorgestelde verbeterslagen in de NHI-data grondwater zijn weergegeven in het processchema in
de onderstaande Figuur 3.1.
GeoTop - voxelinformatie

scripts

Uitbreiding ontwerp
onttrekkingendatabase NHI:
• Drinkwateronttrekkingen (beperkt)
• Industriële winningen
• Beregeningsonttrekkingen

Lagenschematisaties voor
verschillende schaalniveaus

Gevulde
onttrekkingendatabase NHI:
• Drinkwateronttrekkingen
• Industriële winningen
• Beregeningsonttrekkingen

Drinkwateronttrekkingsgegevens
Gegevens industriële winningen
Gegevens beregeningsonttrekkingen
grondwater

Peilbuisgegevens Dinoloket

scripts

Aanvullende peilbuisgegevens

Kalibratieset
grondwatermodel

Figuur 3.1: Processchema NHI-data grondwater
3.2.3
•

•
•

Randvoorwaarden / uitgangspunten

We maken optimaal gebruik van reeds ontwikkelde systemen, tools en scripts en data.
Voorbeelden van data zijn de ontwikkelde onttrekkingendatabase NHI en de inventarisatie van
anisotropie binnen AZURE. Voorbeelden van scripts zijn de bij Deltares ontwikkelde scripts voor
het topsysteem in Zuid Holland en het landelijk model, scripts voor voxel stackanalyse bij TNO,
diverse scripts bij marktpartijen (zie bijlage F).
Voor onttrekkingen wordt afgestemd met LGR over de preferente werkwijze.
Voor schematisatie van het buitenland wordt aangesloten bij lopende initiatieven, bijv. H3O in Zuid
Nederland. In dit plan is op dit gebied geen impuls voorzien. Wel wordt een rol voorzien voor het
NHI in het ontsluiten van de beschikbare gegevens, voor zover niet elders gerealiseerd.
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•
•
•
•
•
•

Voor conversie en bewerking basisgegevens wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van
pythonscripts.
Ontwikkelde scripts in GITHUB zetten.
NHI-grondwaterdata moeten geschikt zijn voor MODFLOW 2005 en MODFLOW 6.
Reproduceerbaarheid is een harde eis.
Interactiviteit optioneel uit te werken. Aanbieders maken hiervoor onderbouwde keuzen.
De data wordt goed gedocumenteerd, inclusief een korte beschrijving van metadata, die kan
worden opgenomen in het dataportaal (zie hoofdstuk 7).

3.2.4

Foutencontrole en Retourstroom

De nieuw ontwikkelde NHI-databestanden voor grondwater (zie Figuur 3.1) worden getest door een
panel van 4 hydrologen: twee vanuit de kennisinstituten, één vanuit de waterschappen en één vanuit
de drinkwaterbedrijven. De resultaten worden steekproefsgewijs getest op consistentie en juistheid.
Voor de retourstroom wordt verwezen naar hoofdstuk 8.
3.2.5

Resultaat

Eindresultaat van dit onderdeel van het NHI-investeringsprogramma is een volledig gevulde NHIdatabase grondwater. Een overzicht hiervan is weergegeven in de rechterkolom van tabel 3.1.
3.2.6

Budget

De onderstaande tabel 3.2 toont de budgetraming van de verschillende onderdelen en werkstappen.
Tabel 3.2: Indicatieve budgetraming onderdelen en werkstappen
Budget (k€
excl.BTW)

Activiteit
3A1 Geotop voxel-informatie omzetten naar lageninformatie voor grondwatermodel.
3A2 Volledig vullen van de onttrekkingendatabase met alle drinkwaterwinningen
3A3 Opzet onttrekkingendatabase uitbreiden voor industrie en beregening.
3A4 Volledig vullen van de onttrekkingendatabase met alle industriële winningen.
3A5 Zoveel mogelijk vullen van database met beregeningsonttrekkingen grondwater.
3A6 Genereren kalibratieset vanuit peilbuizen Dinoloket + evt. aanvullende peilbuizen.
Totaal
3.2.7

Planning

De onderstaande figuur 3.2 geeft een indicatieve planning weer van de verschillende onderdelen en
werkstappen. De weergegeven doorlooptijden betreffen zowel de ontwikkeling van de databestanden
als het traject van testen en eventueel aanpassen.
Activiteit

2020
2021
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Werksessie 1 met begeleidingsteam: project startup
3A1. Geotop voxel-informatie omzetten naar
lageninformatie voor grondwatermodel.
3A3. Database-opzet onttrekkingendatabase uitbreiden
voor industriële winningen en beregeningen.
Werksessie 2 met begeleidingsteam. Tussenevaluatie 1
3A2. Volledig vullen van de onttrekkingendatabase met alle
drinkwaterwinningen

3A4 Volledig vullen onttrekkingendatabase met alle
industriële winningen.
3A5. Zoveel mogelijk vullen onttrekkingendatabase met
beregeningsonttrekkingen uit grondwater.
Werksessie 3 met begeleidingsteam. Tussenevaluatie 2
3A6. Genereren kalibratieset vanuit peilbuizen Dinoloket en
eventuele aanvullende peilbuizen.
Werksessie 4 met begeleidingsteam. Beoordeling
eindproducten

Figuur 3.2: Indicatieve planning onderdelen en werkstappen
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3.2.8

Organisatie

De onderstaande tabel 3.3 geeft per onderdeel en werkstap een voorstel voor de organisatie: realisatie
door een kennisinstituut of een consortium van kennisinstituten en marktpartijen of uitbesteding aan
marktpartijen.
Tabel 3.3: Organisatie onderdelen en werkstappen

Activiteit

Wie?

3A1 Geotop voxel-informatie omzetten naar lageninformatie voor
grondwatermodel.

Markt + Kennisinstituut

3A2 Volledig vullen van de onttrekkingendatabase met alle drinkwaterwinningen

Markt

3A3 Opzet onttrekkingendatabase uitbreiden voor industriële winningen en
beregeningen.

Markt

3A4 Volledig vullen van de onttrekkingendatabase met alle industriële winningen. Markt
3A5 Zoveel mogelijk vullen van de database met beregeningsonttrekkingen uit
grondwater.
3A6 Genereren kalibratieset vanuit peilbuizen Dinoloket en eventuele
aanvullende peilbuizen.

3.3
3.3.1

Markt
Markt

Modelgeneratoren
Functionaliteiten

Doel is om een set modelgeneratoren te ontwikkelen om vanuit de NHI-data een grondwatermodel te
kunnen ontwikkelen voor een specifieke toepassing, op het gewenste schaalniveau. Deze set
modelgeneratoren omvat in ieder geval de volgende functionaliteiten:
• Genereren lagenschematisering op basis van REGIS, GeoTop en aanvullende geohydrologische
informatie (“weet ik beter lagen”, breuken, anisotropie). Per modellaag informatie over ligging top
en bottom, k-horizontaal en k-verticaal.
• Genereren schematisering interactie grondwater-oppervlaktewater:
• lijnvormige wateren (river package).
• topsysteemrelatie op vlakniveau (conductances, drainageniveaus).
• Genereren randvoorwaarden grondwatermodel op basis van bestaande regionale modellen of
isohypsenkaarten, die zijn opgenomen in de hydrologische databank.
• Inbrengen onttrekkingen op basis van informatie locatie, diepte en onttrekkingsdebieten. Check
op filterstelling winningen.
• Genereren van een logfile met doorgevoerde aanpassingen. Deze logfile kan worden gebruikt voor
eventuele update / aanvulling of herziening van de gegevens in de hydrologische databank en voor
terugmelding aan de bronhouder.
3.3.2

Processchema

De gewenste functionaliteiten van de modelgeneratoren zijn hieronder in Figuur 3.3 schematisch
weergegeven.
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Figuur 3.3: Processchema modelgeneratoren grondwater
De modelgeneratoren moeten geschikt zijn voor het genereren van zowel een MODFLOW 2005-model
(huidige iMODFLOW) als een MODFLOW 6 model.
Voor het genereren van de lagenschematisering maken we gebruik van de eerder ontwikkelde NHIlagentool. Aanvullend op de bestaande tool dient een functionaliteit te worden ontwikkeld om de
lagenschematisering automatisch (zonder muis-clicks) te genereren. Met een beperkte aanpassing
dienen de modules van de NHI-lagentool oproepbaar te worden gemaakt met argumenten, zodat ze
kunnen worden opgenomen in scripts (bijvoorbeeld Python). Ook zal er functionaliteit ingebouwd
worden om horizontale anisotropie in de lagenschematisering in te brengen. Tevens dient de NHIlagentool zodanig te worden aangepast, dat ook een lagenschematisering voor een MODFLOW 6 model
gegenereerd kan worden.
De tweede stap is het ontwikkelen van een set modelgeneratoren gericht op het afleiden van de
parameters in een grondwatermodel voor het simuleren van de interactie grond-oppervlaktewater. Er
moeten scripts worden ontwikkeld om vanuit de NHI-databestanden met maaiveldhoogten, peilen
Rijkswateren, leggergegevens en de ligging van overige drainagemiddelen (sloten, greppels en
buisdrainage) zowel de river package te vullen (deel van het oppervlaktewater dat als lijnvormige
wateren in het grondwatermodel wordt geschematiseerd) als de topsysteemparameters (deel van het
oppervlaktewater en de drainagemiddelen dat in de vorm van vlakvormig opgelegde relaties in het
grondwatermodel wordt geschematiseerd). Ten behoeve van het LHM (Landelijk Hydrologisch Model)
en overige regionale iMOD-modellen heeft Deltares in het verleden al een hele set scripts ontwikkeld.
Deze scripts kunnen als basis worden gebruikt, maar zijn sterk aan vervanging toe.
Eindproduct van deze stap is een set scripts voor het afleiden van de modelparameters voor de river
package en het topsysteem, op basis van de NHI-basisdata. Daarnaast dienen voor het rijkswater vanuit
de databases van RWS (zie hoofdstuk 4) eenvoudige schematisering van peilen en weerstanden voor
de grondwatermodellering kunnen worden afgeleid.
Specifieke functionele eisen aan de scripts zijn:
• Geschikt voor het genereren van modelinvoer voor MODFLOW 2005 én MODFLOW 6.
• Voor het afleiden van de topsysteem-parameters moeten twee opties worden ingebouwd:
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-

-

Benadering met peilen en conductances. Deze is geschikt voor kleine gridcellen, wanneer de
horizontale weerstand naar de drainagemiddelen binnen een gridcel verwaarloosbaar is ten
opzichte van de verticale, radiale en intreeweerstand.
Een benadering met peilen en voedingsweerstanden, waarbij gebruik wordt gemaakt van de
formules van De Lange en Bruggeman. Deze benadering is geschikt voor grotere gridcellen
en/of situaties met een zeer lage horizontale doorlatendheid.

De derde set generatoren is gericht op het afleiden van de modelranden en initiële condities. Er moet
een set scripts worden ontwikkeld waarmee op basis van bestaande regionale modellen en/of
isohypsen-bestanden modelranden kunnen worden gegenereerd voor zowel een MODFLOW2005- als
een MODFLOW 6 model. De volgende typen randvoorwaarden moeten zijn te genereren:
• vaste stijghoogte;
• vaste flux of dichte rand (flux=0)
• gecombineerde randvoorwaarde, ofwel een Cauchy-randvoorwaarde (opgelegde relatie tussen
flux en stijghoogte).
Als vierde onderdeel moet een set scripts worden ontwikkeld waarmee vanuit de NHIonttrekkingendatabase
de
drinkwateronttrekkingen,
industriewateronttrekkingen
en
beregeningsonttrekkingen in het grondwatermodel kunnen worden opgenomen.
Specifieke functionele eisen aan de scripts zijn:
• Geschikt voor het genereren van modelinvoer voor MODFLOW 2005 én MODFLOW 6.
• Check op de filterstelling van de winningen, m.a.w. ervoor zorgen dat de winningen aan de juiste
modellaag worden toegekend.
• Winningen op de juiste wijze aan het modelgrid toekennen. Als er meerdere winputten binnen één
gridcel voorkomen, moet op de juiste wijze gesommeerd worden.
Tot slot moet een functionaliteit worden ontwikkeld voor het genereren van een logfile met
doorgevoerde aanpassingen in de modelinvoergegevens. Deze logfile kan worden gebruikt voor
eventuele update / aanvulling of herziening van de NHI-data.
3.3.3
•

•
•
•

Randvoorwaarden / uitgangspunten

Optimaal gebruik maken van reeds ontwikkelde tools en scripts, zoals de recentelijk ontwikkelde
NHI lagentool, eerder ontwikkelde scripts voor het afleiden van topsysteemparameters voor het
LHM en recent door Deltares ontwikkelde scripts voor MODFLOW6.
Gestructureerde en modulaire opzet in een courante script-taal. Bij voorkeur Python.
Heldere en goed toegankelijke documentatie.
Ontwikkelde scripts in GITHUB zetten.

3.3.4

Testen / verificatie

Er dienen 2 test-grondwatermodellen opgezet te worden, één in MODFLOW 2005 en één in MODFLOW
6. De test wordt uitgevoerd door een panel van 4 grondwatermodelleurs van twee waterschappen, een
drinkwaterbedrijf en een adviesbureau.
3.3.5

Resultaat

Eindresultaat van dit onderdeel van het NHI-investeringsprogramma is een set modelgeneratoren voor
het genereren van een grondwatermodel in MODFLOW 2005 of MODFLOW 6, waarbij onderscheid is
te maken naar de volgende functionaliteiten:
3B1 Genereren lagenschematisering.
3B2 Afleiden parameters voor de interactie grond-oppervlaktewater.
3B3 Afleiden modelranden.
3B4 Onttrekkingen schematiseren in het model.
3B5 functionaliteit genereren logfile aanpassingen modelinvoergegevens.
Een uitgebreide beschrijving van de deelfunctionaliteiten is opgenomen in paragraaf 3.3.2.
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3.3.6

Budget

De onderstaande tabel 3.4 geeft de budgetraming van de verschillende onderdelen en werkstappen
weer.
Tabel 3.4: Indicatieve budgetraming onderdelen en werkstappen
Budget (k€
excl.BTW)

Activiteit
3B1 Modelgenerator lagenschematisering (uitbreiding NHI-lagentool)
3B2 Modelgeneratoren voor interactie grond-oppervlaktewater incl. schaling
3B3 Modelgeneratoren voor afleiden modelranden
3B4 Scripts voor het inbrengen van onttrekkingen in een grondwatermodel
3B5 Functionaliteit genereren logfile aanpassingen modelinvoergegevens.
Totaal

3.3.7

Planning

De onderstaande figuur 3.4 geeft een indicatieve planning weer van de verschillende onderdelen en
werkstappen. De weergegeven doorlooptijden betreffen zowel de ontwikkeling van de
modelgeneratoren als het traject van testen en eventueel aanpassen.
2020
2021
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Activiteit
Werksessie 1 met begeleidingsteam: project startup
3B1 Modelgenerator lagenschematisatie (uitbreiding NHIlagentool)
3B2 Modelgeneratoren voor afleiding parameters interactie
grond-oppervlaktewater
Werksessie 2 met begeleidingsteam. Tussenevaluatie 1
3B3 Modelgeneratoren voor afleiden modelranden
3B4 Scripts voor het inbrengen van onttrekkingen in een
grondwatermodel
3B5 Functionaliteit genereren logfile aanpassingen
modelinvoergegevens.
Werksessie 3 met begeleidingsteam. Tussenevaluatie 2
Werksessie 4 met begeleidingsteam. Beoordeling
eindproducten

Figuur 3.4: Indicatieve planning onderdelen en werkstappen
3.3.8

Organisatie

De onderstaande tabel 3.5 geeft per onderdeel en werkstap suggesties voor invulling van de
organisatie: realisatie door een kennisinstituut of een consortium van kennisinstituten en marktpartijen
of uitbesteding aan marktpartijen.
Tabel 3.5: Organisatie onderdelen en werkstappen

Activiteit

Wie?

3B1 Modelgenerator lagenschematisatie (uitbreiding NHI-lagentool)
3B2 Modelgeneratoren voor afleiding parameters interactie grond-oppervlaktewater
3B3 Modelgeneratoren voor afleiden modelranden
3B4 Scripts voor het inbrengen van onttrekkingen in een grondwatermodel
3B5 Functionaliteit genereren logfile aanpassingen modelinvoergegevens.

Markt + Kennisinstituut
Markt + Kennisinstituut
Markt + Kennisinstituut
Markt + Kennisinstituut
Markt + Kennisinstituut
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3.4
3.4.1

Zoet-Zout
Functionaliteiten

Om de effecten van klimaatverandering en het menselijk handelen op de interne verzilting van de zoete
grondwatervoorraad in beeld te brengen is een nationaal zoet-zout grondwater modelinstrumentarium
nodig. Op dit moment is een aantal regionale zoet-zout modellen beschikbaar, gebaseerd op
verschillende uitgangspunten en softwarecodes. Een landelijk instrumentarium is niet meer
beschikbaar, omdat de software verouderd is.
Vanwege de urgentie om zowel regionale als landelijke analyses uit te kunnen voeren, heeft de
stuurgroep regionale en landelijke modelconsortia in mei 2019 besloten om als onderdeel van het
investeringsplan NHI alvast de ontwikkeling van de toolbox NHI zoet-zout in gang te zetten, inclusief
een landsdekkend zoet-zout toepassing consistent met het LHM. De ontwikkeling is gestart in de zomer
van 2019. De focus ligt op data en tools voor de diepe ondergrond; niet het verwerken van
aanbevelingen voor de ondiepe ondergrond (gebaseerd op TRANSOL). Hieronder wordt een
samenvatting gegeven van de werkzaamheden, beschreven in het projectplan (Delsman et al., 2019).
De volgende functionaliteiten dienen te worden ontwikkeld voor de toolbox zoet-zout:
•
Een eerste aanzet voor een 3D-verdeling van de huidige chlorideconcentraties in het grondwater
op basis van beschikbare metingen.
•
Chlorideconcentraties van infiltrerende oppervlaktewateren.
•
Modelgeneratoren voor het aanmaken van een zoet-zoutschematisering.
•
Een werkend landelijk zoet-zout grondwatermodel op nationale schaal (LHM zoet-zout).
•
Versnelling (parallellisatie) van de iMOD-SEAWAT modelcode (bijdrage van Deltares).
3.4.2

Processchema

In onderstaand schema (Figuur 3.5) is weergegeven op welke wijze metingen van chloride in het gronden oppervlaktewater met scripts worden verwerkt tot modelinvoer voor een zoet-zout model voor de
ondergrond.

Figuur 3.5: Processchema zoet-zout
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3.4.3
•
•
•
•
•

3.4.4

Randvoorwaarden / uitgangspunten
Beschikbare data die eerder zijn opgebouwd in regionale projecten worden opgenomen in de
dataset in de toolbox .
De toolbox bouwt voort op de beschikbare regionale iMOD-SEAWAT-ontwikkelingen.
De scripts worden vervaardigd in Python.
De tools worden beschikbaar gesteld binnen GITHUB en versiebeheersysteem GITLAB.
Bij de documentatie van data wordt ook altijd een beschrijving gemaakt van metadata, die kan
worden opgenomen in het dataportaal (zie hoofdstuk 7).
Testen / verificatie

De werkzaamheden worden getest door een reviewteam (bestaande uit vertegenwoordigers van
universiteiten en marktpartijen) dat de plausibiliteit van de opgeleverde data en modellen controleert.
Voor de plausibiliteit worden concrete criteria opgesteld. Voor de ontwikkelde tools zijn afspraken
gemaakt voor uitgebreide unittests.
3.4.5

Budget

De onderstaande tabel 3.6 geeft de budgetraming van de verschillende onderdelen en werkstappen
weer.
Tabel 3.6: Indicatieve budgetraming onderdelen en werkstappen

Activiteit

Budget (k€ excl.BTW)

Realisatie datasets zoet-zout ondergrond
Toolbox opbouwen zoet-zout modellen
Ontwikkeling basismodel LHM zoet-zout
Plausibiliteitstoets LHM zoet-zout en scenario's
Stationair dichtheidsveld LHM kwantiteit
Proces en communicatie
Rapportage
Projectmanagement
Totaal

3.4.6

70
15
15
37
32
15
15
20
219

Planning

De onderstaande figuur 3.6 geeft een indicatieve planning weer van de verschillende onderdelen en
werkstappen. De weergegeven doorlooptijden betreffen zowel de ontwikkeling van de
modelgeneratoren als het traject van testen en eventueel aanpassen.

Q3
1. Realiseren van landelijke, actuele datasets voor zout in de ondergrond
1.1 3D beeld chloride concentratie grondwater – huidige situatie
1.2 Chlorideconcentraties in infiltrerende oppervlaktewateren
1.3 Gedetailleerdere laagindeling ondergrond
1.4 Uitbreiding ondergrondschematisatie in zeewaartse richting
2. Ontwikkelen transparante methode voor opbouw zoet-zout modellen
3. Versnelling rekentijden
4. Ontwikkeling basismodel LHM zoet-zout
5. Plausibiliteitstoets basismodel LHM zoet-zout inclusief ‘calibratie’
6. Realiseren stationair dichtheidsveld in LHM-kwantiteit
7. Proces en communicatie
8. Rapportage

Figuur 3.6: Indicatieve planning onderdelen en werkstappen
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2019
Q4

Q1

2020
Q2

3.4.7

Organisatie

Het werk wordt uitgevoerd in de vorm van een samenwerking van kennisinstituten (Deltares en TNO)
en een marktpartij (Arcadis). De uitvoering wordt begeleid door een uitgebreide begeleidingsgroep met
vertegenwoordigers van rijk en regio en door een reviewteam, bestaande uit vertegenwoordigers van
universiteiten en marktpartijen.
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4
4.1

Uitwerking oppervlaktewater
Inleiding

Voor het regionale oppervlaktewatersysteem wordt ingezet op de NHI module oppervlaktewater. De
benodigde gegevens voor de modelering van het regionale systeem worden op een eenduidige en
reproduceerbare manier beschikbaar gemaakt, zodat ze kunnen worden toegepast in verschillende
modelconcepten. In 2016 is hiervoor de eerste stap gerealiseerd: het definiëren van het datamodel en
het opzetten van een workflow naar de hydrologische database voor oppervlaktewater. De in het
waterbeheer gehanteerde gegevensstandaard DAMO is als basis gebruikt voor de definitie van het
datamodel. Ten opzichte van DAMO is ten behoeve van de modellering van grondwater en
oppervlaktewater een aantal aanpassingen verricht. Het aangepaste datamodel wordt daarom ook wel
"HYDAMO" genoemd. In paragraaf 4.2 “Data” wordt verder ingegaan op de benodigde NHI- HYDAMO
ontwikkelingen voor 2020 en 2021. De oppervlaktewater modelgeneratoren zijn bedoeld om een
reproduceerbaar werkend oppervlaktewatermodel af te leiden vanuit de HYDAMO database. De
benodigde ontwikkelingen hiervoor zijn verder beschreven in paragraaf 4.3.
In november 2019 wordt binnen het Waterschapshuis op basis van een businesscase besloten of
HYDAMO wordt geadopteerd als standaard. Als hierover positief wordt besloten, vervalt een deel van
de werkzaamheden in dit plan. In overleg met het Waterschapshuis is besloten om deze
werkzaamheden wel in dit plan te beschrijven, maar afzonderlijk te duiden, zodat ze desgewenst
kunnen komen te vervallen. Dit is uitgewerkt in paragraaf 4.2.
Voor het rijkswater heeft Rijkswaterstaat (RWS) Baseline beschikbaar, waarvan binnen het rivierkundig
instrumentarium hydraulische modellen worden afgeleid (D-HYDRO). De data wordt op verzoek van
gebruikers beschikbaar gesteld door RWS. Op dit gebied is geen aanvullende inspanning nodig vanuit
NHI m.b.t. de modellering van het rijkswater in D-HYDRO. Binnen NHI zijn wel aanvullende gegevens
nodig, zoals streefpeilen, informatie over kunstwerken en intreeweerstanden van de rivierbedding.
Door Rijkswaterstaat wordt gewerkt aan een database waar dergelijke gegevens ten dele in staan
(persoonlijke mededeling M. Scholten, RWS, okt 2019). Voorgesteld wordt om vanuit het NHI hierop
aan te sluiten en in overleg met RWS deze database op onderdelen uit te breiden voor het NHI
(paragraaf 4.2).
4.2

Data

Wat is er al gebeurd?
• Een gedragen datamodel HYDAMO, gebaseerd op DAMO, waarmee een
oppervlaktewatermodel en een grondwatermodel gemaakt kunnen worden.
• Een werkende NHI-database in PostgreSQL , waarin door waterbeheerders aangeleverde data
wordt ontsloten.
• De NHI database is live operationeel benaderbaar via het dataportaal NHI en via gebruikelijke
desktoppakketten (QGIS, ArcGIS)
• In de eerste fase (2016) is het datamodel en de database getest voor een klein pilotgebied, in
de tweede fase (2017) is het datamodel toegepast voor het beheergebied van de Dommel en
het datamodel nog verder aangescherpt.
Wat zijn belangrijke ontwikkelingen die nog moeten gebeuren?
• NHI Database vullen voor geheel Nederland
• Validatiescripts die de data checken en inconsistenties terugkoppelen naar het waterschap
• Verdere ontwikkeling en toepassing is voorzien in samenwerking met de ontwikkeling van de
CDL (Centrale Distributie Laag) gerealiseerd door het Waterschapshuis i.s.m. de
waterschappen.
• Inbrengen van de wensen van NHI m.b.t. streefpeilen, intreeweerstanden en kunstwerken, bij
de ontwikkeling van de database door Rijkswaterstaat.
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4.2.1

Functionaliteiten

De volgende functionaliteiten dienen ontwikkeld te worden t.b.v. de NHI oppervlaktewater data:
• Validatieregels opstellen die gebruikt worden in de scripts. Dit wordt in nauwe samenwerking
met de kennis vanuit de oppervlaktewater modelbouwers gedaan.
• Validatiescripts om de kwaliteit van de oppervlaktewatergegevens landsdekkend inzichtelijk
te maken.
• Terugkoppelingsmodule naar waterschap over inconsistenties in geleverde data.
• HYDAMO uitbreiden met data (attributen) die nodig zijn om toekomstige keuzes in
oppervlaktewatermodules (zie paragraaf 4.3 de pilots onder modelcode) te generen.
• NHI database aanvullen met gegevens uit het CDL. CDL en de NHI database dienen
gesynchroniseerd te worden, omdat hierdoor aanzienlijk meer gegevens over het
oppervlaktewater ontsloten worden.
• GML connector voor waterschappen maken zodat het eenvoudiger wordt om data in dit
formaat aan te leveren.
• Oppervlaktewatergegevens worden uitwisselbaar via (inter)nationale standaarden=> Het
nationaal data uitwisselmodel (UM Aquo) uitbreiden voor hydrologische gegevens en vertaling
naar het Europese INSPIRE data uitwisselmodel.
4.2.2

Processchema

In onderstaande figuur zijn de processen weergegeven om de regionale oppervlaktewater data via de
NHI database te ontsluiten, waarbij de oranje datablokken de scripts weergeven die moeten worden
ontwikkeld. Op lange termijn dienen de twee blauwe pijlen vervangen te worden door 1 pijl naar het
CDL. De NHI database zal dan volledig via de CDL worden gevuld.

Figuur 4.1: Processchema NHI-data regionale oppervlaktewater
4.2.3
•
•
•
•
•

Randvoorwaarden / uitgangspunten
Zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande tools in de markt en voortbouwen op al
beschikbare tools binnen NHI.
Samenwerking met het Waterschapshuis.
Bij voorkeur pythonscripts voor de validatie.
Validatie vindt zowel plaats op de NHI database als bij de modelbouw (zie paragraaf 4.3).
Voorstel voor schematisering rijkswater aanvullend op Baseline wordt afgestemd met RWS en
ingebracht bij de RWS-ontwikkeling.
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•
•
•

4.2.4

De functionaliteiten worden gevalideerd met behulp van twee pilot studies bij waterschappen.
Nieuw gegenereerde data in HYDAMO en overige data bevat altijd metadata, die kan worden
opgenomen in het dataportaal.
De data wordt goed gedocumenteerd, inclusief een korte beschrijving van metadata, die kan
worden opgenomen in het dataportaal (zie hoofdstuk 7).
Foutencontrole en Retourstroom

De validatie van de data en de retourstroom naar het waterschap wordt afgehandeld via automatische
scripts. De scripts worden getest door derden (niet-ontwikkelaars). Met de waterschappen wordt
besproken hoe retourstromen kunnen worden ingericht, zodat opmerkingen t.a.v. de data worden
verwerkt en leiden tot verbetering van de basisdata bij de bronhouders. Hiervoor dienen de
werkprocessen van de databeheerders in de waterschappen inzichtelijk te worden gemaakt. Dit zal
worden gerealiseerd in twee pilotstudies.
4.2.5

Resultaat

Eindresultaat van dit onderdeel van het NHI-investeringsprogramma is een gevulde NHI-database
oppervlaktewater. De database wordt continu verbeterd door terugkoppeling van bevindingen en
inconsistenties naar het waterschap en is ontsloten via het NHI dataportaal. Ook voor de rijkswateren
zijn de voor NHI benodigde kenmerken beschikbaar, aanvullend op de gegevens in Baseline van RWS.
4.2.6

Budget

De onderstaande tabel 4.1 geeft de budgetraming van de verschillende onderdelen en werkstappen
weer.
Tabel 4.1: Indicatieve budgetraming onderdelen en werkstappen
Budget (k€
excl.BTW)

Activiteit
Validatiescripts *
Validatieregels opstellen *
Terugkoppelingsmodule naar waterschap *
HYDAMO uitbreiden met data (attributen) in samenspraak met modelleurs
HYDAMO database opvullen met CDL data (korte termijn actie)
UM Aquo uitbreiden en vertaling naar INSPIRE*
GML connector
Inbrengen van de wensen van NHI bij de ontwikkeling van de database door RWS
Totaal

* Onderdelen met een * kunnen door Het Waterschapshuis worden opgepakt, als positief wordt
besloten over de businesscase.
4.2.7

Planning

De volgende figuur geeft een indicatieve planning weer van de verschillende onderdelen en
werkstappen.
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2020
2021
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Activiteit
Werksessie 1 met begeleidingsteam

Pilotstudie 1 bij waterschap in 2020
GML connector
Validatieregels opstellen
Validatiescripts
Terugkoppelingsmodule naar waterschap
Werksessie 2 met begeleidingsteam

HYDAMO uitbreiden met data (attributen)
HYDAMO database synchroniseren met CDL
UM Aquo uitbreiden en vertaling naar INSPIRE
Werksessie 3 met begeleidingsteam

Pilotstudie 2 bij waterschap in 2021
Validatieregels updaten indien nodig
Validatiescripts updaten
Terugkoppelingsmodule updaten
Werksessie 4 met begeledingsteam

Figuur 4.2: Indicatieve planning onderdelen en werkstappen
4.2.8

Organisatie

De onderstaande tabel 4.2 geeft per onderdeel en werkstap een voorstel voor realisatie door een
kennisinstituut of een consortium van kennisinstituten en marktpartijen of uitbesteding aan
marktpartijen. Vanwege de benodigde interactie met de waterbeheerders is ook aangegeven wanneer
er een intensieve samenwerking wordt verwacht met vertegenwoordigers van waterbeheerders.
Tabel 4.2: Organisatie onderdelen en werkstappen
Activiteit

Wie?

Validatiescripts

Markt +Kennisinstituut

Validatieregels opstellen

Kennisinstituut + Markt

Terugkoppelingsmodule naar waterschap

Markt + Kennisinstituut

HYDAMO uitbreiden met data (attributen)

Markt + Kennisinstituut

HYDAMO database synchroniseren met CDL

Markt + Het Waterschapshuis

UM Aquo uitbreiden en vertaling naar INSPIRE

Kennisinstituut

GML connector

Kennisinstituut

Database rijkswater aanvullend op HYDAMO

Kennisinstituut

4.2.9
•
•

•

4.3

Risico’s
Aansluiting met CDL database kost meer tijd dan verwacht. Dit risico is beheersbaar door nauw
samen te werken met Het Waterschapshuis.
Data retourstroom naar het waterschap werkt niet goed. Om dit risico te beheersen dienen
we tijdens de pilotstudies veel op locatie met de databeheerder van het waterschap samen te
werken.
Sturingsregels van kunstwerken en weerstanden van waterlopen op een eenduidige manier in
de database verwerken zijn waarschijnlijk behoorlijk tijdrovend. In het project dienen we in
nauwe samenspraak met de waterschappen een processchema met prioriteiten op te stellen.
Modelgeneratoren

Wat is er al gebeurd?
• Binnen 3 TKI-projecten wordt gewerkt in 2020-2021 gewerkt aan modelgeneratoren voor DHYDRO.
• Voor een pilotgebied in de Dommel zijn (rudimentaire) scripts van modelgeneratoren voor
SOBEK 2 en MODFLOW 2005 afgeleid.
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•

Voor het model RTC-tools zijn scripts ontwikkeld die vanuit de SOBEK3 modellen een
oppervlaktewaterschematisering voor de rijkswateren afleiden.

Wat zijn belangrijke ontwikkelingen die nog moeten gebeuren?
• Verder uitwerken van scripts voor 1D modelschematisering (inclusief neerslag afvoer model)
op het gewenste schaalniveau voor D-HYDRO, in afstemming met de ontwikkelingen binnen
TKI.
• Verder uitwerken van de scripts die vanuit HYDAMO invoer genereren voor MODFLOW 6. Dit
is geadresseerd in paragraaf 3.3.
• Opstellen van RTC-tools modelgeneratoren die (niet vanuit de SOBEK3 modellen, maar) vanuit
de databases van RWS een schematisering van het rijkswater voor de
oppervlaktewatermodellering afleiden.
•
Voor de grondwatermodellering is dit geadresseerd in paragraaf 3.3.
• Uitwerken van een concept voor een gelumpte benadering van het regionale watersysteem
(zie ook de beschrijving in paragrafen 2.2.2 en 4.3.1), inclusief een waterverdelingsmodule in
samenwerking met RWS en de waterschappen. De benadering moet kunnen worden gebruikt
in regionale en landelijke modeltoepassingen (potentiele opvolger huidige MOZART).
4.3.1

Functionaliteiten

Doel is om een set modelgeneratoren te ontwikkelen om vanuit de NHI-data automatisch een
oppervlaktewatermodel te bouwen voor een specifieke toepassing, op het gewenste schaalniveau, in
afstemming met ontwikkelingen die al lopen (bijv. binnen TKI).
• Genereren van een hydrodynamisch oppervlaktewatermodel (D-HYDRO) en Neerslag
afvoermodule op basis van de volgende kenmerken (opgepakt binnen TKI):
Topografische ligging van de waterlopen.
Ingemeten dwarsprofielen en kunstwerken, inclusief oriëntatie.
Per waterloop de geldende ruwheid opgegeven.
Per dwarsprofiel de relatie tussen afstand en hoogte.
Elk kunstwerk bevat alle relevante eigenschappen kruinhoogte, kruinbreedte,
duikerlengte, bob, etc. en parameters benodigd voor sturing van het kunstwerk.
Bijvoorbeeld kruinstand in zomer en winter.
Laag met afwateringseenheden (laagste aggregatieniveau), inclusief uitstroompunt(en).
Laag met peilgebieden (hoger aggregatieniveau) inclusief uitstroompunt(en).
Laag
met
polders
(hoogste
aggregatieniveau\boezemmodellen)
inclusief
uitstroompunten.
Alle relevante lagen in rooster om hier RR-parameters uit af te leiden zoals genereren
maaiveld (AHN), drainagehoogte + K-waarde (uit REGIS)).
• Terugkoppeling naar het waterschap met aanpassingen met behulp van een logfile t.o.v.
basisgegevens.
• Automatische modelopvulling met default waarden indien data niet compleet is.
Terugkoppeling naar databeheerder waterschap dat data mist/niet valide is.
• Voor de gelumpte benadering inclusief waterverdelingsmodule van het regionale
watersysteem worden verschillende alternatieven onderzocht, waaronder in ieder geval
MODFLOW 6, D-HYDRO, RIBASIM, SIMRES en RTC-tools, zodat hier modelgeneratoren voor
kunnen worden ontwikkeld. Het voorkeursalternatief moet zowel meerwaarde bieden voor
een regionaal grondwatermodel als voor het landelijke hydrologische model.
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4.3.2

Processchema

Figuur 4.3: Processchema modelgeneratoren oppervlaktewater
4.3.3
•
•
•
•
•
•

4.3.4

Randvoorwaarden / uitgangspunten
Optimaal gebruik maken van reeds ontwikkelde tools en scripts bij de kennisinstituten en in
de markt.
Gestructureerde en modulaire opzet in een courante script-taal. Bij voorkeur Python.
Heldere en goed toegankelijke documentatie.
Ontwikkelde scripts in GITHUB zetten.
Benchmark studie met een bestaand model (D-HYDRO of SOBEK).
Voor de gelumpte benadering wordt een proces voorgesteld, om met regionale en landelijke
waterbeheerders samen te zoeken naar een goed alternatief, zodat duidelijk is waarvoor
modelgeneratoren voor moeten worden ontwikkeld. Eventuele gewenste ontwikkeling van
modelcodes hiervoor maakt geen onderdeel van dit investeringsplan.
Testen / verificatie

Het eerste jaar wordt een benchmark studie opgezet uitgevoerd met een bestaand oppervlaktewater
model van een waterschap. Hierdoor kan het NHI treintje snel worden opgebouwd en kan de data
feedback worden getest. De overige testen/verificaties worden gedaan binnen het TKI programma DHYDRO.
4.3.5

Budget

De volgende tabel 4.3 geeft de budgetraming van de verschillende onderdelen en werkstappen weer.
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Tabel 4.3: Processchema modelgeneratoren oppervlaktewater
Budget
(KEuro)

Activiteit
Maken modelgenerator D-HYDRO
Automatische modelopvulling met default waarden indien data niet compleet is
Ontsluiten bestaande SOBEK 2 modelgenerator(en) via NHI
Pilot studie met een bestaand hydrodynamisch oppervlaktewatermodel van
waterschap
Logfile met aanpassingen tov basisdata
Terugkoppeling naar waterschap (wordt in samenwerking met actualisatie data (hfdst
5.2 gedaan) waarbij de databeheerder van het waterschap wordt betrokken)
Inventariseren alternatieven gelumpte oppervlaktewaterbenadering inclusief
waterverdelingsmodule en opzetten PVA
Testen van gelumpte oppervlaktewaterbenadering in twee pilotstudies
Maken modelgeneratoren voor gelumpte modellen vanuit NHI database
Opstellen van RTC tools modelgeneratoren voor de rijkswateren
Totaal
4.3.6

Resultaat

Eindresultaat van dit onderdeel van het investeringsprogramma zijn modelgeneratoren die vanuit de
NHI-database invoer creëren voor D-HYDRO met een terugkoppeling naar de NHI database en het
waterschap. Daarnaast worden modelgeneratoren ontwikkeld voor een gelumpte benadering van het
oppervlaktewater inclusief waterverdelingsmodule voor een nader te bepalen voorkeurscode. Ook
worden de modelgeneratoren van RTC-tools voor de rijkswateren en de SOBEK 2 tools ontsloten via
het NHI.
4.3.7

Planning

De onderstaande figuur 4.4 geeft een indicatieve planning weer van de verschillende onderdelen en
werkstappen.
Activiteit

2020
2021
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Werksessie 1 met begeleidingsteam

Benchmark studie
Ontsluiten bestaande SOBEK 2 modelgenerator
Genereren bestaand hydraulisch model
Logfile met aanpassingen tov basisdata
Terugkoppeling naar waterschap
Werksessie 2 met begeleidingsteam

Pilotstudies bij waterschappen (in samenwerking met D-HYDRO TKI)
D-HYDRO model genereren (TKI)
Updaten opzet logfile indien nodig
Update terugkoppeling naar waterschap
Werksessie 3 met begeleidingsteam
Ontsluiten scripts RTC model rijkswateren
Inventarisatie gelumpte benadering (incl PVA)
Testen van gelumpte benadering in pilot studies
Generen model generatoren gelumpte model
Werksessie 4 met begeledingsteam

Figuur 4.4: Indicatieve planning onderdelen en werkstappen
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4.3.8

Organisatie

De onderstaande tabel 4.4 geeft per onderdeel en werkstap een voorstel voor realisatie door een
kennisinstituut of een consortium van kennisinstituten en marktpartijen of uitbesteding aan
marktpartijen. Vanwege de benodigde interactie met de waterbeheerders is ook aangegeven wanneer
er een intensieve samenwerking wordt verwacht met vertegenwoordigers van waterbeheerders.
Tabel 4.4 Organisatie onderdelen en werkstappen
Activiteit

Wie?

Maken modelgenerator DHYDRO

TKI

Automatische modelopvulling met default waarden indien data niet compleet

TKI

Ontsluiten bestaande SOBEK 2 modelgenerator(en) via NHI

Markt

Benchmark studie

Markt

Logfile met aanpassingen t.o.v. basisdata

Markt

Terugkoppeling naar waterschap (in samenwerking met actualisatie data (par. 5.2)) Markt
Inventariseren + PVA alternatieven gelumpte oppervlaktewaterbenadering incl.
Kennisinstituut
waterverdelingsmodule
Testen van gelumpte oppervlaktewaterbenadering in twee pilotstudies
Kennisinstituut
Maken modelgeneratoren voor gelumpte modellen vanuit NHI database

Kennisinstituut

Opbouwen van RTC-tools modelgeneratoren voor rijkswateren

Kennisinstituut

4.3.9
o

o

Risico’s
Een risico is dat D-HYDRO niet op tijd klaar is of niet naar behoren werkt. Dit risico is
ondervangen door het eerste jaar een benchmark studie op te zetten op een bestaand model
zodat het NHI treintje in het geheel kan worden opgebouwd en de data feedback kan worden
getest. Hierdoor creëren we vertrouwen in het opzetten van modellen vanuit de NHI database.
Alle inzichten die tijdens de benchmark studie zijn opgedaan kunnen in D-HYDRO
modelgenerator die in TKI wordt ontwikkeld, worden geïmplementeerd.
Verder is een risico dat SOBEK2 modelgeneratoren niet ontsloten worden via NHI indien hier
geen beheer en onderhoud voor gereserveerd wordt.
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5

5.1

Bodem, water, plant, atmosfeer systeem

Inleiding

Het wordt steeds belangrijker voor het berekenen van maatregelen om de interacties tussen het
bodem-water-plant-atmosfeer (BWPA) systeem goed mee te nemen in de modeltoepassingen,
aangezien maatregelen in toenemende mate gericht zijn op bodem- en gewasmaatregelen,
veranderend landgebruik en veranderende landbouw. Daarvoor is het nodig dat de invoerdata voor
BWPA in het NHI reproduceerbaar kunnen worden aangemaakt.
In dit projectplan worden de investeringen in BWPA gericht op de volgende onderdelen:
1. Schematiseren van het BWPA-systeem en aanmaken van de dynamische modelinvoer van het
landgebruik m.b.v. basisregistraties.
2. Inlezen van weergegevens en genereren van de parameters die de verdamping bepalen,
inclusief rekenen met het gewasgroeimodel WOFOST.
3. De bodemfysische relaties op basis van de Basis Registratie Ondergrond.
4. Schematiseren van bodemkenmerken en toekennen van bodemdata.
5. Gebruiken SEAWAT-resultaten als randvoorwaarde voor zouttransportberekeningen in het
BWPA-systeem (TRANSOL) om zoutschadeberekeningen te faciliteren.
In paragraaf 5.2 worden de data besproken; in paragraaf 5.3 de modelgenerator. De planning en
organisatie van beide onderdelen worden in samenhang besproken aan het eind van paragraaf 5.3.
5.2

Data

Het is nodig de modelinvoer voor grondgebruik, verdamping en bodem-hydrologische eigenschappen
(1) te verzamelen of reproduceerbaar aan te maken en (2) in de NHI-database op te slaan, om van
daaruit modelinvoer te genereren. Daarbij is het noodzakelijk dat naast de bewerkingen ook de
herkomst en status van de gegevens worden vastgelegd.
In NHI wordt gebruik gemaakt van 2 groepen databestanden:
1. Basisregistraties (BRs) en overige landsdekkende databestanden:
• Basisregistratie Kadaster (BRK)
• Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
• Basisregistratie Topografie (BRT, Top10NL)
• Basisregistratie gewaspercelen (BRP)
• Basisregistratie Ondergrond (BRO)
• Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)
• Landgebruikskaart Nederland (LGN)
• KNMI basisgegevens en prognoses, en klimaatscenario’s.
• Werkelijke verdamping (simulatieresultaten op basis van RS)
2. NHI-data
• Landgebruik op basis van de basisregistraties
• Parameters verdampingsberekeningen
• Bodemschematisering en -eigenschappen
• Beregening
De basisregistraties zijn verplicht te gebruiken. In de BR zijn de gewasdata per perceel per jaar
beschikbaar. Voor NHI-toepassingen is het noodzakelijk om de schematisaties hierop aan te passen, om
om te kunnen gaan met jaarlijkse aanpassing van gewassen en om meer gewassen binnen een jaar te
kunnen onderscheiden. Dit vraagt ook aanpassingen in de modelcodes. De NHI-data zullen als
onderdeel van het NHI worden beheerd, onderhouden en ontsloten. Dat is al mogelijk voor
beregening.
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5.2.1

Functionaliteiten

Om beheer en onderhoud van landgebruik, verdampingsparameters, bodemeigenschappen en –
schematisering mogelijk te maken moeten deze eerst herleidbaar en reproduceerbaar als NHI-data
worden ontsloten. Daarvoor zijn de volgende acties nodig:
1 Data landgebruik/gewassen vastleggen.
• (Verplicht) Gebruiken van Basisregistraties door voor ieder kalenderjaar geautomatiseerd
nieuwe landgebruiksbestanden te vervaardigen door combinatie in BGT, BRT en BRP.
2 Parameters verdampingsberekeningen vastleggen.
• Default gewasparameters (Feddes) voor Makkink die tot nu toe veel zijn gebruikt.
• Gewasweerstanden voor rekenen met Penman-Monteith, de nieuwe werkwijze. Voor een
aantal landgebruiksvormen (bijv. bossen) zullen bij gebrek aan meetdata op basis van de
rekenresultaten voor Makkink met de Feddes-gewasfactoren bijbehorende weerstanden
worden gekalibreerd.
• Default (NL-)gewasparameters voor het gewasgroeimodel WOFOST centraal ontsluiten als
NHI-data.
• Parameters voor niet landbouwkundig gebruik, onverhard (bossen, natuur, open water) en
verhard (bebouwd, glastuinbouw, groene daken) zijn nodig om de oppervlaktes MODFLOW
cellen 100% te dekken en een complete oppervlakte- en waterbalans voor NL te genereren.
Hiervoor zijn ook aanpassingen in de modelcodes nodig.
3 Bodemfysische relaties (de Staring-reeks) vastleggen.
• Vastleggen van de bestaande Staring reeks (inclusief de recent gerealiseerde correcties van de
bouwstenen voor zandgronden, zie het volgende kader).
• De Staring reeks updaten op basis van de BRO. In het kader van de BRO zijn en worden nieuwe
bodemmonsters geanalyseerd, ook is een deel van de oude data verwijderd, omdat deze niet
voldoen aan de kwaliteitseisen. Het is daarom nodig om de bouwstenen opnieuw af te leiden
uit de BRO opgenomen metingen.
In 2018 en 2019 is geconstateerd dat bodemfysische bouwstenen dringend onderhoud nodig hebben.
Dit kwam naar voren bij toepassing van de Waterwijzer Landbouw en bij diverse toepassingen van
NHI. In 2018 was binnen het landelijk hydrologisch model (LHM) al een reparatieactie uitgevoerd
voor zware kleigronden, waar de gesimuleerde verdamping te laag was. Op een aanzienlijk deel van
de zandgronden daarentegen wordt in alle NHI-toepassingen te hoge verdamping gesimuleerd, ofwel
een lage droogtestress. In het voorjaar van 2019 bleek dat dit behoorlijke gevolgen heeft, zoals een
onderschatting van de met de Waterwijzer Landbouw berekende droogteschades op de
zandgronden. Het gevolg is ook dat in de NHI-toepassingen de gesimuleerde grondwaterstanden op
de zandgronden te laag worden berekend, wat vervolgens weer doorwerkt in andere toepassingen,
zoals waterkwaliteitsberekeningen. Medio 2019 is door Wageningen Environmental Research vanuit
de kennisbasis geïnvesteerd in eerste verbeteringen van de bouwstenen voor de zandgronden. In
voorliggend projectplan wordt de correctie van de Staring reeks vervolgd en worden de resultaten
beschikbaar gemaakt voor de NHI-toepassingen.
4 Schematiseren bodemkenmerken.
• Met de BRO geactualiseerde landelijke bodemkundige schematisering van de bodemopbouw
door middel van profielen bij de nieuwe 1:50.000 bodemkaart.
• Regionale bodemkundige schematisering van de bodemopbouw op basis van het (afhankelijk
van het aantal beschikbare boringen) afleiden van specifieke bodem(profiel)beschrijvingen2.
•

Gedetailleerder maatwerk voor de bodemopbouw in regionale modellen is mogelijk door via geostatistische simulaties een lagenmodel voor de bodem te vervaardigen. Dit maatwerk wordt mogelijk
2
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•

5.2.2

Bodemfysisch-chemische schematisering (horizontaal en verticaal): éénduidige relaties tussen
de fysisch-chemische eenheden en de BOFEK-eenheden (n:1) en tussen de BOFEK-eenheden
en de eenheden van de bodemkaart 1:50.000 (1:m).
Processchema

Het processchema voor de bodem-water-plant-atmosfeer data is weergegeven in figuur 5.1
5.2.3
•

•

Randvoorwaarden / uitgangspunten
In eerste instantie worden de nu gebruikte data vastgelegd waarna deze in een aansluitende
fase (verplicht) worden geactualiseerd en aangevuld met de BRs.
• Bestaande tools worden zo veel mogelijk hergebruikt en gedocumenteerd.
• Er wordt verder gebouwd op het gedachtengoed van SIPS.
• De functionaliteiten worden technisch getest door de modelinvoer voor een 2-tal bestaande
modeltoepassingen (bij voorkeur uit de testbank) te reproduceren.
• De data wordt goed gedocumenteerd, inclusief een korte beschrijving van metadata, die kan
worden opgenomen in het dataportaal (zie hoofdstuk 7).
Bij de documentatie van data wordt ook altijd een beschrijving gemaakt van metadata, die kan
worden opgenomen in het dataportaal (zie hoofdstuk 7).

Figuur 5.1: Processchema NHI-data bodem-water-plant-atmosfeer interacties

zodra de BRO volledig is gerealiseerd en kan niet worden geautomatiseerd. Dit maatwerk is géén
onderdeel van dit plan.
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5.2.4

Resultaat

De data die de bodem-water-plant-atmosfeer interacties beschrijven zijn inclusief benodigde
voorbewerkingen gedocumenteerd vastgelegd in de NHI-database, zijn via het dataportaal ontsloten,
en worden vervolgens actief beheerd en onderhouden.
Tabel 5.1: Indicatieve budgetraming onderdelen
Activiteit

Budget

1 Data landgebruik/gewassen
2 parameters verdamping
3 bodemfysische data (de Staring-reeks)
4 schematiseren bodemkenmerken
Totaal
5.2.5
•
•

5.3

Risico’s
Het gebruik van de BRs is nieuw, waardoor onvoorziene moeilijkheden bij eerste toepassingen
kunnen ontstaan.
Mogelijk is de BRO niet op tijd gevuld, waardoor er later gestart kan worden met de
werkzaamheden.
Modelgeneratoren

De modelgeneratoren zullen in eerste instantie de bestaande NHI-data en modelinvoer reproduceren.
Vervolgens worden ze verbeterd en/of qua functionaliteit uitgebreid om de BRs te gebruiken. Daarbij
wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met gelijkschakelen van de landelijke bodemschematisering
en bodemparameters met de Waterwijzer Landbouw.
5.3.1

Functionaliteiten

Hieronder zijn de benodigde functionaliteiten weergegeven voor het aanmaken van modelinvoer voor
het BWPA-systeem. Daarbij is aangesloten bij de nummering in de vorige paragraaf.
1 Schematiseren BWPA-systeem en dynamisch landgebruik.
• Reproduceerbaar vastleggen huidige werkwijze op basis van LGN (rekening houden met
waterkwaliteit) en uitbreiden voor grensgebied Duitsland/België.
• (Verplicht) Gebruiken jaarlijkse landgebruikskaarten op basis van Basisregistraties door
opschalen conform huidige werkwijze (1:1).
• (Verplicht) Gebruik jaarlijkse landgebruikskaarten op basis van Basisregistraties door rekenen
met werkelijke arealen i.e. onderscheiden van meer MetaSWAP-rekeneenheden per
MODFLOW-cel (m:1).
• Genereren jaarlijks nieuwe modelinvoer gewassen op basis van de BRs.
• Controles arealen landgebruik/gewassen en waterbalansen (lokaal, regionaal en nationaal).
2 Neerslag en verdamping.
• Meteobase/WIWB gebruiken en data ontsluiten op het niveau van waarnemingen (10 min.)
mogelijk maken.
• Aanmaken van de modelinvoer voor verdampingsberekeningen (modelcodes MetaSWAP,
SWAP en WOFOST).
NB, Remote Sensing gebaseerde verdampingsbeelden als randvoorwaarde opleggen is geen
onderdeel van dit projectplan.
4 Toekennen bodemkenmerken.
• Vertalen van de bodemeenheden van de 1:50.000 bodemkaart naar bodemfysischechemische eenheden.
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•
•
•
•

De bodemfysische en bodemchemische eenheden op basis van de update van de Staringreeks
clusteren naar nieuwe BOFEK-eenheden.
Toekennen bodem(fysische) eigenschappen aan horizonten
Verticale schematisering in rekenlaagjes (rekening houdend met zout en waterkwaliteit) en
horizonten.
Genereren van de modelinvoer. Voor MetaSWAP betekent dit het voor verschillende dieptes
van de wortelzone en randfluxen genereren van invoertabellen.

5 Zouttransport (TRANSOL)
• Met SEAWAT berekende randvoorwaarden de bestaande functionaliteit TRANSOL (De Louw
et al. 2014) voor het BWPA-systeem re-activeren en landelijk toepassen van het LHM. Hiermee
wordt het berekenen van zoutschade aan landbouwgewassen voor landelijke en regionale
modeltoepassingen mogelijk gemaakt.
5.3.2

Processchema

Het processchema voor de modelgeneratoren voor het bodem-water-plant-atmosfeer systeem is
weergegeven in figuur 5.2.

Figuur 5.2: Processchema modelgeneratoren bodem-water-plant-atmosfeer interacties
5.3.3
•
•

•

Randvoorwaarden / uitgangspunten
Eerst worden de nu gebruikte data ontsloten en vertaald naar modelinvoer waarna in een
volgende fase met de basisregistraties geactualiseerde data worden gebruikt.
De werkzaamheden voor zout (TRANSOL) sluiten aan bij de activiteiten beschreven in LHM
3.01 door De Louw et al (2014) en maken verdere genoemde analyses mogelijk zoals in de
rapportage aanbevolen. De aanbevelingen zelf, zoals het toetsen van modelberekeningen in
de praktijk, maken geen onderdeel uit van de werkzaamheden.
Heldere en goed toegankelijke documentatie.
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5.3.4

Testen / verificatie

De functionaliteiten van de modelgeneratoren worden tijdens de ontwikkeilng technisch getest door
bestaande modeltoepassingen te reproduceren. Bij voorkeur wordt hiervoor de testbank gebruikt. (zie
hoofdstuk 8, beheer en onderhoud). Daarbij wordt eerst getest of de bestaande modelinvoer kan
worden gereproduceerd. Daarna wordt stapsgewijs getest op de technisch correcte realisatie van
geactualiseerde data.
5.3.5

Resultaat

De invoerdata voor MetaSWAP en WOFOST kunnen reproduceerbaar worden gegenereerd.
Tabel 5.2: Indicatieve budgetraming onderdelen
Activiteit
1 schematiseren BWPA en dyn.landgebruik
2 neerslag en verdamping
4 bodemkenmerken
5 zouttransport (Transol)
Totaal
5.3.6

Budget (KEuro)

Planning data en modelgeneratoren

Vanwege de samenhang tussen het aanmaken van de NHI-data en het bewerken naar modelinvoer
is één gezamenlijke indicatieve planning opgesteld.

Figuur 5.3 Indicatieve planning data en modelgeneratoren BWPA
5.3.7

Organisatie data en modelgeneratoren

De onderstaande tabel 5.3 geeft op basis van de uitgevoerde marktconsultatie (zie hoofdstuk 10) per
onderdeel en werkstap een voorstel voor realisatie door een kennisinstituut (WER) of een marktpartij.
Opgemerkt wordt dat uit de marktconsultatie bleek dat er weinig producten op het domein BPWA
beschikbaar zijn. Dit betekent echter niet dat er niet aan gewerkt wordt en dat het niet nuttig is en ook
voor dit domein op verschillende onderwerpen consortia te vormen tussen de kennisinstituten en
marktpartijen. Aanbevolen wordt voor de realisatie nog aanvullende marktconsultatie te verrichten,
zodat er meer consortia zijn te vormen. Zie ook de opmerkingen in hoofdstuk 10.
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Tabel 5.3: Organisatie onderdelen en werkstappen.
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6
6.1

Toepasbaar maken van nieuwe data
Inleiding

De laatste tientallen jaren zijn steeds meer digitale data beschikbaar gekomen. Geologische data,
bodemdata, topografische data, landgebruiksgegevens en meetgegevens zijn inmiddels digitaal
beschikbaar en ontsloten in goed functionerende datasystemen. Deze gebiedsdekkende data zijn met
succes verwerkt in de NHI-modellen. Denk aan het AHN, satellietdata en neerslagradargegevens. Dit
heeft een enorme impuls gegeven aan de betrouwbaarheid en performance van de modellen. Het is te
verwachten dat er steeds meer grote datasets (big data) beschikbaar komen (satellietdata, 3Dscanners, sensoren, etc.). Om de NHI-modellen op termijn ‘state of the art’ te houden, is het essentieel
om ook deze nieuwe informatiebronnen slim en snel te kunnen benutten.
6.2

Gewenste functionaliteit

Dit investeringsprogramma biedt daarom ruimte voor het toepasbaar maken van deze nieuwe data. De
focus ligt hierbij op onderdelen van de NHI-data die op dit moment matig of slecht bekend zijn en die
zorgen voor relatief veel onzekerheid in de modeltoepassingen. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende
data-hiaten.
• Beregening: een deel van de provincies en waterschappen beschikt over (vergunnings)bestanden
met de locaties van beregeningsputten en de pompcapaciteit van de beregeningsinstallaties. De
daadwerkelijke beregeningshoeveelheden (in totaal per gebied, per perceel en per put) en inzicht
in welke percelen wel en welke niet beregend worden, zijn niet goed bekend. Met name voor
studies naar effecten van klimaatverandering en droogte of klimaatrobuuste inrichting vormt dit
een belangrijke onzekerheid.
• Ligging van buisdrainage, greppels en sloten. Informatie over de aanwezigheid en dichtheid van
deze ontwateringsmiddelen is sterk bepalend voor de betrouwbaarheid van de
modeltoepassingen. Vlakdekkende informatie over buisdrainage (zowel conventionele drainage
als peilgestuurde drainage) is slechts fragmentarisch beschikbaar. De bestaande NHI-bestanden
met buisdrainage zijn gebaseerd op waarschijnlijkheid van voorkomen; op basis van Gt-informatie
is ingeschat welke percelen wel en welke geen buisdrainage hebben. Informatie over greppels en
sloten is redelijk in te schatten op basis van gedetailleerde maaiveldhoogtebestanden
(bijvoorbeeld AHN). Problematisch is met name de bepaling van de ligging van rabatten, greppels
en sloten in dichtbegroeide natuurgebieden en inzicht te verkrijgen in de (duur van)
watervoerendheid van greppels en sloten.
• Verdamping. Verdamping is een zeer belangrijke variabele in de modellering van het compartiment
bodem-water-plant. Met name voor studies naar effecten van klimaatverandering en droogte of
klimaatrobuuste inrichting vormt de werkelijk optredende verdamping een belangrijke
onzekerheid en is beter inzicht gewenst in de werkelijke verdamping in droge perioden. Extra
inzicht is gewenst in de werkelijk optredende verdamping van gewassen en vegetaties, zowel de
ruimtelijke verdeling van de werkelijke verdamping als het verloop van de werkelijke verdamping
in de tijd.
• Aanwezigheid van ondiepe storende lagen. Ondiepe storende lagen zijn sterk bepalend voor de
ontwikkeling van gewassen en vegetaties in droge perioden, maar ook voor het optreden van
wateroverlast en ongewenste afspoeling van landbouwpercelen. Kennis over slecht doorlatende
lagen is ook relevant voor het bepalen van de potenties voor natuurontwikkeling binnen
natuurgebieden, bijvoorbeeld herstel van hoogveen. Het gaat daarbij om van nature voorkomende
slecht doorlatende lagen zoals Brabantleem, ijzeroerlagen, ondiepe keileemvoorkomens en gliedeof gyttjalagen, maar ook om bodemverdichtingen op landbouwpercelen als gevolg van
structuurbederf. GeoTOP geeft inzicht in de opbouw van de bovenste 10-15 m van de bodem, maar
geeft vaak onvoldoende inzicht in de echte ondiepe lagen. Omdat het gebaseerd is op boringen
ontbreekt goed inzicht in de verbreiding van de storende lagen (zijn de lagen echt aaneengesloten
of zitten er gaten in).
• Vlakdekkend inzicht in de werkelijke grondwaterstanden. Er is een dicht netwerk aan peilbuizen
beschikbaar, maar met name voor toepassingen op subregionale of lokale schaal en binnen
natuurgebieden is juist inzicht gewenst in het ruimtelijke verloop van de werkelijke
grondwaterstanden.
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Binnen dit onderdeel van NHI zijn we op zoek naar haalbare oplossingen om met nieuwe data / big data
een deel van bovengenoemde kennishiaten verder in te vullen. De lijst van kennishiaten is
richtinggevend maar niet uitputtend; we staan nadrukkelijk open voor aanvullende suggesties.
6.3

Organisatie en budget

We stellen voor dit onderdeel van NHI vorm te geven door middel van een prijsvraag. Deskundigen op
het gebied van big data analyse, remote sensing en hydrologie (zowel startups, adviesbureaus als
kennisinstituten en universiteiten) worden uitgenodigd ideeën te leveren. Dit kan in een vrije vorm:
schiftelijk op maximaal 1 A4 maar ook in de vorm van een webpagina/i-Report of een opgenomen pitch
van maximaal 3 minuten. Een jury bestaande uit een viertal experts op gebied van big data analyse,
remote sensing en hydrologie beoordeelt de ideeën en maakt een voorselectie. De geselecteerde
partijen werken hun ideeën verder uit in een plan van aanpak, waarin ze inzichtelijk maken wat ze
binnen een vooraf genoemd richtinggevend budget kunnen leveren.
De proces- en werkstappen binnen dit onderdeel zijn:
• Formuleren en uitsturen van de uitvraag.
• Indienen van ideeën en voorselectie door jury.
• Uitwerking plan van aanpak door geselecteerde partijen.
• Definitieve selectie en opdrachtverlening.
• Uitwerking ideeën en producten op basis van geleverde plannen van aanpak.
• Rapportage en afronding.
• Presentatie eindresultaten tijdens eindsymposium.

6.4

Randvoorwaarden / uitgangspunten

Voor het toepasbaar maken van de nieuwe data gelden de algemene NHI-voorwaarden:
• De datasets komen als open data beschikbaar in het (dataportaal) NHI
• De data is goed gedocumenteerd en bevat metadata die in het dataportaal kan worden
opgenomen
• Gebruikte scripts / tools zijn goed gedocumenteerd en komen als open source beschikbaar in het
NHI.
6.5

Planning

De onderstaande figuur 6.1 geeft een indicatieve planning weer van de verschillende onderdelen en
werkstappen.
Activiteit

2020
2021
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Formuleren uitvraag
Indienen ideeën en voorselectie door jury
Uitwerking plan van aanpak door geselecteerde partijen
Definitieve selectie en opdrachtverlening
Uitwerking ideeën en producten o.b.v. plannen van aanpak
Rapportage en afronding
Presentatie eindresultaten tijdens eindsymposium

Figuur 6.1: Indicatieve planning en werkstappen
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7
7.1

Ontsluiting van de gereedschapskist NHI
Inleiding

In 2016 is in opdracht van STOWA gestart met het ontsluiten van bestaande NHI-data via een nieuw
dataportaal (www.nhi.nu/dataportaal). Het dataportaal is gevuld met diverse landelijke en regionale
datasets (open data) die beschikbaar zijn, zoals landelijke datasets uit het LHM, de regionale gegevens
uit de oppervlaktewaterdatabase en de grondwateronttrekkingendatabase. In het portaal is bovendien
een aantal functionaliteiten ingebouwd om op maat data te kunnen downloaden. De data is nog niet
compleet, voor de onverzadigde zone zijn bijvoorbeeld nog niet alle data ontsloten via het portaal,
maar ook is bewust een aantal verouderde bestanden nog niet ontsloten. Op verschillende onderdelen
zal worden gewerkt aan nieuwe data voor de hydrologische database (zie hoofdstukken 3 t/m 6). Voor
het ontsluiten van de nieuwe data van de gereedschapskist is het nodig de structuur van het portaal op
onderdelen te herzien. Bovendien is het gewenst om de gebruikte software voor het portaal te
actualiseren naar de nieuwste versie en nieuwe functionaliteiten van de te bouwen modelgeneratoren
direct toepasbaar te maken op het dataportaal.
Voor verdere ontsluiting van informatie over het NHI is de website van het NHI (www.nhi.nu)
beschikbaar. Deze website is nu nog vooral gericht op informatie over het landelijke model en rond
2008 ‘low-profile” opgezet door een enthousiaste medewerker binnen het NHI. Het is gewenst om op
professionele wijze een nieuwe website voor de gereedschapskist NHI te maken, waar een gebruiker
intuïtief de weg kan vinden en alle gewenste informatie over het NHI kan vinden. Belangrijk hiervoor is
dat ook alle documentatie op orde is. Daar is in het kader van beheer en onderhoud ook extra impuls
in voorzien (zie hoofdstuk 8).
In de volgende paragrafen worden de benodigde werkzaamheden voor het dataportaal (paragraaf 7.2)
en de website NHI (paragraaf 7.3) verder toegelicht.
7.2
7.2.1

Ontsluiting via het dataportaal
Functionaliteiten

Voor de periode van 2020-2021 voorzien we op dit vlak de volgende ontwikkelingen:
• Aanpassen van de huidige structuur van het bestaande dataportaal, onder begeleiding van een
professionele ontwerper die zorg draagt voor een goede gebruikerservaring (UX designer).
• Migratie van het huidige portaal naar een nieuwe versie. De huidige versiesoftware is
verouderd en wordt niet meer ondersteund. Deze dient vervangen te worden door een
nieuwe, duurzame versie. Daarnaast dienen nieuwe functionaliteiten van de
modelgeneratoren direct toepasbaar te zijn op het dataportaal.
• Vullen van het portaal met nieuwe data, meta-informatie.
• Ontsluiten van community tools via het dataportaal.
7.2.2

Randvoorwaarden / uitgangspunten

De volgende randvoorwaarden gelden voor de opzet en het vullen van het portaal:
• Voortbouwend op eerdere ontwikkeling van het dataportaal wordt zoveel mogelijk gebruik
gemaakt van bestaande functies.
• De structuur wordt intuïtief opgezet, zodat een gebruiker die niet bekend is met het
dataportaal direct doorheeft hoe het werkt.
• In het dataportaal worden links voorzien naar elders beschikbare data die nodig zijn voor het
aanmaken van invoer van NHI-toepassingen (o.a. de Basisregistraties).
• In het dataportaal wordt alleen data opgenomen als hiervoor ook metadata aanwezig is en
een verwijzing naar achtergronddocumentatie, conform de opzet van metadata die met de
begeleidingsgroep in 2018 is overeengekomen. Het beschrijven van de datasets is elders
voorzien (zie hoofdstukken 3 t/m 7).
• Alle functionaliteiten van het dataportaal zijn beschreven in een handleiding.
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7.2.3

Testen

Het dataportaal wordt gezamenlijk met de begeleidingsgroep in werksessies aangepast, rekening
houdend met het beschikbaar komen van nieuwe data en modelgeneratoren volgens dit projectplan.
In een eerste sessie wordt samen met de UX ontwerper en de huidige ontwikkelaar van het dataportaal
een schets gemaakt van het portaal. Dit wordt uitgewerkt in een prototype voor de nieuwe structuur,
die in volgende sessies getest wordt door de begeleidingsgroep. Na een aantal iteratieslagen zal een
definitieve versie worden gemaakt.
7.2.4

Budget

De onderstaande tabel 7.1 geeft de budgetraming van de verschillende onderdelen en werkstappen
weer.
Tabel 7.1: Indicatieve budgetraming onderdelen en werkstappen.
Activiteit

Budget (KEuro)

Aanpassen structuur van het dataportaal
Migratie dataportaal
Testen van het gewijzigde portaal
Actualisatie data in portaal
Actieve community opzetten en bevragen over vorm dataportaal
Community tools en data beschikbaar maken via NHI dataportaal
Totaal

7.2.5

Resultaat

Een dataportaal waarin de geactualiseerde hydrologische database op een inzichtelijke manier wordt
ontsloten voor gebruikers, waarin toegang wordt verkregen tot aanvullende data buiten NHI
(basisregistraties) en tot de ontwikkelde modelgeneratoren.
7.2.6

Planning

De onderstaande figuur 7.1 geeft een indicatieve planning weer van de verschillende onderdelen en
werkstappen.
2020
2021
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Activiteit
Werksessie 1 met begeleidingsteam
Aanpassen structuur dataportaal
Migratie portaal
Testen van het gewijzigde portaal
Werksessie 2 met begeleidingsteam
Actualisatie data in portaal
Actieve community opzetten
Community tools en data beschikbaar
Werksessie 3 met begeledingsteam

Figuur 7.1: Indicatieve planning onderdelen en werkstappen
7.2.7

Organisatie

Onderstaande tabel 7.2 geeft per onderdeel en werkstap een voorstel voor realisatie door een
marktpartij, een kennisinstituut of een consortium van kennisinstituten en marktpartijen.
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Tabel 7.2: organisatie onderdelen en werkstappen
Activiteit

Wie?

Migratie portaal

Kennisinstituut

Aanpassen van de structuur van het bestaande dataportaal

Markt + Kennisinstituut

Testen van het gewijzigde portaal

Begeleidingsgroep

Actualisatie data in portaal

Markt

Actieve community opzetten

Markt + Kennisinstituut

Community tools en data beschikbaar maken via NHI dataportaal Markt
7.3

Ontsluiting van informatie via de website NHI.

De huidige website (www.nhi.nu) is toe aan vernieuwing. Het is nodig om een nieuwe, professionele
website op te zetten voor de gereedschapskist NHI.
7.3.1
•
•
•
•
•
7.3.2
•

•

•

•

7.3.3
•
•

7.3.4

Functionaliteiten
Uitwerken architectuur op basis van wensen van de begeleidingsgroep NHI.
Opzetten en uitvoering nieuwe website.
Vullen van de website NHI, op basis van aangeleverd materiaal vanuit het programmateam
NHI en alle documentatie die bij de ontwikkelingen in dit projectplan worden opgeleverd.
Testen van de website door een derde, onafhankelijke partij.
Hosting en actueel houden van de website (2020-2021).
Randvoorwaarden / uitgangspunten
De nieuwe structuur en teksten worden grotendeels voorbereid door het programmateam
NHI. De uitvoering ligt bij een marktpartij. Vanuit de kennisinstituten wordt geadviseerd over
de opzet.
De opzet van de website is nauw afgestemd met de functionaliteiten in het dataportaal NHI.
Onder meer door links op te nemen naar het dataportaal, en in afstemming met het
dataportaal faciliteren van het ontsluiten van software via Github (en evt. Gitlab).
Het opzetten en uitwerken van de website kan na de ontwikkeling eenvoudig worden
uitgevoerd door een marktpartij. In de praktijk betekent dit dat gebruik moet worden gemaakt
van CMS of een gelijkwaardig systeem.
Vanwege de ontwikkelingen van de gereedschapskist NHI in 2020 en 2021 ligt de ontwikkeling
en het beheer en onderhoud deze jaren in de handen van één partij. De gebruikersrechten en
het IP zijn eigendom van NHI. Na 2021 moet het beheer en onderhoud van de website
overdraagbaar zijn aan een (andere) marktpartij.
Testen
De opzet en de ontwikkeling wordt begeleid door het programmateam NHI, die daarmee
onderdeel maakt van het testen van de ontwikkeling.
Voorgesteld wordt ook een onafhankelijke derde partij de ontwikkeling te laten testen, om te
inventariseren of er verbeterpunten t.a.v. van de gebruikersvriendelijkheid van de website
zijn.
Budget

De onderstaande tabel 7.3 geeft de budgetraming van de verschillende onderdelen en werkstappen
weer.
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Tabel 7.3: Indicatieve budgetraming onderdelen en werkstappen.

Activiteit

Budget (KEuro)

Uitwerken opzet en architectuur op basis van wensen van de begeleidingsgroep NHI

30
20
10
20
5
15

Vullen van de website NHI, op basis van aangeleverd materiaal en afstemming progr.team
Advisering en ondersteuning van de opzet
Opzetten en uitvoering nieuwe website, incl. links ontsluiting data en software NHI
Testen van de website
Hosting en actueel houden van de website

Totaal

7.3.5

100

Planning

De onderstaande figuur 7.2 geeft een indicatieve planning weer van de verschillende onderdelen en
werkstappen.
2020
2021
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Activiteit
Werksessie 1 met begeleidingsteam B&O
Uitwerken opzet en architectuur
Vullen van de website NHI
Advisering en ondersteuning van de opzet

Werksessie 2 met begeledingsteam
Opzetten en uitvoering nieuwe website
Testen van de website

Werksessie 3 met begeledingsteam
Hosting en actueel houden van de website

Figuur 7.2: Indicatieve planning onderdelen en werkstappen
7.3.6

Resultaat

Een vernieuwde, actuele website van het NHI, waarin alle informatie over het NHI op een inzichtelijke
en toegankelijke manier wordt ontsloten voor de gebruiker en toegang wordt gegeven tot het
dataportaal en de modelgeneratoren.
7.3.7

Organisatie

Onderstaande tabel 7.4 geeft per onderdeel een voorstel voor realisatie weer.
Tabel 7.4: organisatie onderdelen en werkstappen

Activiteit

Wie?

Uitwerken opzet en architectuur op basis van wensen van de begeleidingsgroep NHI

markt
markt
kennisinstituten
markt
markt
Markt

Vullen van de website NHI, op basis van aangeleverd materiaal en afstemming progr.team
Advisering en ondersteuning van de opzet
Opzetten en uitvoering nieuwe website, incl. links ontsluiting data en software NHI
Testen van de website
Hosting en actueel houden van de website
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8

Uitwerking beheer en onderhoud

8.1

Inleiding

Uitgangspunt is dat de onderdelen van de gereedschapskist NHI goed worden beheerd en
onderhouden, voor zover dit niet al elders is geregeld, zoals de basisregistraties. Het beheer en
onderhoud gaat verder dan de data en de modelgeneratoren die centraal staan in het investeringsplan.
Het gaat om het onderhouden van de hele gereedschapskist; ook de modelcodes, de modelkoppelingen
en de postprocessingtools moeten worden onderhouden. Bovendien moeten bevindingen over
eventuele tekortkomingen kunnen worden terug gemeld en opgepakt (retourstroom, zie onderstaand
kader) en vragen over de gereedschapskist NHI worden beantwoord.
In 2019 is binnen het NHI een visie over de retourstroom opgesteld. Nieuw gegeneerde kennis en
informatie met betrekking tot hydrologische modellen zal in de toekomst op een systematische wijze
moeten worden gevalideerd, opgeslagen en via een retourstroom proces terugvloeien naar de
bronhouder en de brondata, ondersteund door een vast werkschema en geautomatiseerde tools. Het
inrichten van het retourstroom proces is uitgangspunt voor alle data binnen het NHI. De actuele en
verbeterde brondata is daarbij voor gebruikers ontsloten via een centrale locatie op het NHI data
portaal. In het retourstroomproces wordt inzichtelijk gemaakt welke wijzigingen hebben
plaatsgevonden. De retourstroomcyclus is opgebouwd uit 3 compartimenten (zie figuur): de
bronhouder, de modelleur en de regionale adviesclub. Tijdens het modelleren ontstaan er aanwijzingen
dat de werkelijkheid niet goed is beschreven met de gebruikte informatie. Bij dergelijke ‘gerede twijfel’
is het gewenst om de informatie nader te laten toetsen in regionale adviesclubs, waarna informatie
verder kan terugvloeien naar de bron.

Een voorbeeld van uitwerking is de retourstroom REGIS en GeoTOP: in samenwerking tussen
waterschappen, Rijkswaterstaat, adviesbureaus, TNO en Deltares zijn pilots uitgevoerd in 2018 en
2019. Daarin is geconstateerd dat het nodig is een retourstroomproces REGIS te ondersteunen vanuit
NHI. Toelichting: in NHI-toepassingen worden regelmatig tekortkomingen in de basisbestanden REGIS
en GeoTOP gesignaleerd. Overheden zijn in het kader van de BRO verplicht om deze bevindingen vanaf
1 jan 2020 terug te melden aan de bronhouder (TNO). Vanuit de BRO zal weliswaar een geologische
toetsing van de informatie plaats vinden en worden aangegeven of de signalering terecht is, maar in
de praktijk zal dit meestal niet leiden tot snelle actualisatie van REGIS of GeoTOP op basis van de
nieuwe inzichten. Nieuwe inzichten zullen doorgaans in een nieuwe versie worden meegenomen, en
dat kan soms enkele jaren duren. Hoewel op langere termijn flexibeler en sneller maatwerk is voorzien,
is het de komende jaren nodig om verbeterde inzichten op te nemen in een tijdelijke database van NHI
zodat de verbeterde informatie kan worden ontsloten voor de NHI-gebruikers. Regionale adviesclubs
(modelconsortia) hebben daarbij de rol om te besluiten welke regionale informatie wordt ontsloten.
Zodra de informatie door TNO is overgenomen in REGIS of GeoTOP (de bron), kan de informatie in het
kader van beheer en onderhoud weer uit de database van NHI worden verwijderd.
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8.2

Uitgangspunt en accenten beheer en onderhoud

Eind 2017 is in overleg met het programmateam NHI besloten welke activiteiten onderdeel maken van
beheer en onderhoud. Samen met de uitgangspunten in paragraaf 2.2 wordt dit vertaald in de volgende
activiteiten voor het beheer en onderhoud NHI:
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

Oplossen van geconstateerde fouten in de basisdata, de gedeelde modeldata, de
modelgeneratoren en de modelcodes.
Beheer en onderhoud van de software: de modelcodes, de modelgeneratoren, de
koppelingssoftware en de nabewerkingstools.
Opzetten, uitbreiden, beheren en onderhouden van testbanken voor de bovengenoemde
software van NHI.
Actueel houden van de hydrologische database. Het betreft data die nodig zijn voor het
genereren van invoer voor de modelcodes MODFLOW, MetaSWAP, D-HYDRO, en de SOBEK
modules (SOBEK2 en SOBEK RR).
Versiebeheer van de database NHI en van de software van NHI.
Beschrijven en actueel houden van de documentatie van de data in de hydrologische database
en de software van NHI.
Actueel houden en beschikbaar stellen van de data in het dataportaal NHI en de website NHI
(zie hoofdstuk 7).
Beheren en onderhouden van de huidige userinterfaces van het NHI, te weten de lagenmodule
NHI inclusief beheer en onderhoud van iMOD en de overige tools waar gebruik van wordt
gemaakt in de lagenmodule NHI.
Beheren en onderhouden van de dataserver NHI en de server die nodig is voor het hosten van
het dataportaal NHI, en eventueel aanvullende hard- of software om de ontsluiting van de
gereedschapskist NHI mogelijk te maken.
Vastleggen van bevindingen en beantwoorden van vragen via de Helpdesk NHI m.b.t. de data
en software die behoort bij de gereedschapskist NHI. Vragen over de modeltoepassingen
worden doorverwezen naar de eigenaars van de modeltoepassingen. Ook vragen over de
huidige userinterfaces van NHI (de lagenmodule incl. iMOD) worden via de helpdesk NHI
beantwoord.

Het beheer en onderhoud wordt per jaar gespecificeerd, waarbij er per jaar verschillende accenten
kunnen worden gegeven. Data, modelgeneratoren en andere software (modelcodes) die volgens dit
beheer- en onderhoudsplan worden vervangen, worden in 2020 en 2021 beheerd en onderhouden.
Doordat ze recent zijn ontwikkeld is het uitgangspunt dat het benodigde budget hiervoor in 2020 en
2021 gering kan zijn, en kan worden beperkt tot een reservering voor herstel van eventuele
geconstateerde fouten.
Naast het beheren en onderhouden van bestaande onderdelen (bijv. modelcodes en
modelkoppelingen) en reeds in gang gezette onderdelen van de gereedschapskist (bijv. HYDAMO, de
grondwateronttrekkingendatabase en de lagenmodule NHI), wordt voorgesteld in 2020 en 2021 de
volgende onderwerpen voorrang te geven binnen beheer en onderhoud:
• Opzetten en uitbreiden van testbanken.
• Inrichten van versiebeheer voor de nieuwe data en software van NHI.
• Op orde brengen van alle documentatie van de software en data van het NHI.
• Samenvoegen van de helpdesk NHI en iMOD, en continuïteit in het beantwoorden van vragen.
In het voorjaar van 2019 is door de stuurgroep bovendien besloten om vooruitlopend op de uitwerking
van het investeringsplan voorrang te geven aan het beheer en onderhoud van MetaSWAP, aangezien
een hinderlijke fout in de software moest worden opgelost. De aangepaste software wordt eind 2019
opgeleverd.
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8.3

Overzicht beheer en onderhoud 2020-2021 en verder

In onderstaande tabel zijn alle activiteiten van beheer en onderhoud van NHI samengevat voor de
periode 2020-2021, met de bijbehorende indicatieve ramingen (excl. BTW). Verdere uitwerking en
detaillering is te vinden in bijlage E.
Tabel 8.1: Overzicht budgetraming onderdelen beheer en onderhoud NHI voor 2020 en 2021 (samen)
Specificatie in
bijlage nr.
E.1

Activiteit
impuls opzetten en uitbreiden testbanken
impuls documentatie data en software

E.2

helpdesk (2 jr)

E.3

modelcodes en koppelsoftware

E.4

robuust maken MetaSWAP (*al gerealiseerd in 2019)

E.4

reservering modelgeneratoren

E.4

Userinterface

E.5

pre- en postprocessing software

E.6

NHI-data

E.7

Versiebeheer

E.8

Hardware
Totaal

E.9

Budget (KEuro)

De jaren 2020 en 2021 kunnen gezien worden als overgangsperiode, waarin de gehele gereedschapskist
NHI wordt herzien. Eerder gerealiseerde delen van de gereedschapskist worden beheerd en
onderhouden, nieuwe delen van de gereedschapskist kunnen grotendeels gedurende of na deze
periode in beheer en onderhoud worden genomen. Vanaf 2022 kan dan het reguliere beheer en
onderhoud van NHI worden gerealiseerd.
Volgens de afspraken binnen NHI wordt daarbij van te voren jaarlijks een beheer en onderhoudsplan
gemaakt, waarin er afhankelijk van de actuele prioriteiten kan worden geschoven tussen de posten.
Achteraf vindt jaarlijks verantwoording van de uitgaven plaats richting de opdrachtgevers.
Tabel 8.2: Overzicht raming jaarlijks benodigde budget beheer en onderhoud vanaf 2022
Activiteiten beheer en onderhoud vanaf 2022

Budget (KEuro)

Beheer en onderhoud data
Onderhoud dataportaal
Onderhoud website
modelcodes en koppelsoftware
Pre- en postprocessingstools
Userinterfaces
Helpdesk
Hardware
Versiebeheer
Onderhoud documentatie
Beheer en onderhoudsplan
Totaal

47

9

Overzicht budgetten

In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van het benodigde budget per onderdeel.
Tabel 9.1 overzicht benodigde budgetten NHI per onderdeel
Info in
paragraaf

Onderdeel
a Actualisatie hydrologische database
Data oppervlaktewater

4.2

Data onverzadigde zone (bodem, plant, water en atmosfeer)

5.2

Data grondwater

3.2

Data zoet-zout verdeling

3.4

Toepasbaar maken van nieuwe data

6

b Ontsluiten hydrologische database via het NHI dataportaal en update website
Aanpassen structuur bestaand dataportaal en migratie

7.2

Actualisatie data in het portaal en testen

7.2

Opzetten actieve community incl. ontsluiten tools/data community

7.2

Website architectuur opzetten begeleidingsgroep NHI

7.3

Opzetten website, vullen, testen en hosting

7.3

c Modelgeneratoren
Modelgenerator oppervlaktewater

4.3

Modelgenerator grondwater

3.3

Modelgenerator bodem, plant en water

5.3

d. Beheer en Onderhoud (2 jaar)

8

Totaal
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Budget excl.
BTW (KEuro)

10

Advies voor realisatie

Marktpartijen spelen een belangrijke rol in de realisatie van de NHI plannen. Daarom is er op 20
september een werksessie met adviesbureaus georganiseerd waarin uitgebreid de plannen voor NHI
zijn bediscussieerd en toegelicht door o.a. Jacques Peerboom (voorzitter programmateam NHI) en Timo
Kroon (projectleider uitvoeringsteam NHI). De adviesbureaus kregen tijdens de bijeenkomst de
gelegenheid hun ideeën en interesses kenbaar te maken. Na afloop is bij de geïnteresseerde partijen
geïnventariseerd welke data/tools zij in het NHI willen inbrengen.
Een samenvatting van de interesses van de verschillende adviesbureaus per NHI-onderdeel is
weergeven in Tabel 10.1. In rood zijn de adviesbureaus weergegeven die ook eigen ontwikkelde
data/tools bij het NHI willen inbrengen. Deze data/tools zijn in tabel 10.2 per adviesbureau
gespecificeerd, daarbij is ook de bereidheid voor open source weergegeven. De door de bureaus
ingevulde factsheet zijn in bijlage F opgenomen.
Opgemerkt wordt dat de lijst van bureaus niet uitputtend is. Een enkele partij heeft geen reactie
gegeven op de uitnodiging (Nelen & Schuurmans). Verder is achteraf geconstateerd dat bij de
organisatie van de werksessie is vergeten Future Water uit te nodigen voor de bijeenkomst. Bekend is
dat deze partij onder meer inzet op het bodem-water-plant-atmosfeer-systeem en daarom wordt
verwacht dat deze partij minstens in onderdeel 5 geïnteresseerd is. Aangeraden wordt deze marktpartij
in de nabije toekomst alsnog te consulteren.
Tabel 10.1 Interesse marktpartijen in de verschillende NHI onderdelen. Partijen in rood hebben
aangegeven een tool te willen inbrengen
Onderdeel

Geïnteresseerde partijen (partijen in rood brengen tool in)

3a Data grondwater

Antea, Arcadis, RHDHV, SWECO, TAUW, Witteveen+Bos, KWR, Artesia

3b Modelgenerator grondwater

RHDHV, SWECO, TAUW, Witteveen+Bos

4a Data oppervlaktewater

Antea, Arcadis, HKV, Hydroconsult, RHDHV, SWECO, Witteveen+Bos, Artesia

4b Modelgenerator oppervlaktewater
5a Data bodem-water-plant-atmosfeer

HKV, Hydrologic, Hydroconsult, RHDHV, SWECO
HKV,Hydroconsult

5b Modelgenerator bodem-water-plant Arcadis, Hydrologic
6 Toepasbaar maken van nieuwe data

Alle partijen

7 Ontsluiten hydrologische database

Hydroconsult, TAUW

8 Beheer en Onderhoud

Antea, Arcadis
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Tabel 10.2 Marktpartijen en ingebrachte tools
Marktpartij

Wat willen ze inbrengen binnen NHI?

Arcadis
Artesia

Vadose zone model
Stijghoogte-Validatietool
Analytische opschaling weerstanden

HKV

D-Hydamo

Hydroconsult
RHDHV
SWECO

SOBEK tools, opp water data validatie en
Meteobase
NHI lagentool, Trishell, preprocessor MODFLOW
6, HYDAMO python tool

TAUW

SIF (SWECO IMOD Framework)
Conversietool grid naar shapes met multi
attribuut

Witteveen en Bos

Interne PYTHON tools in GitHUB
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Bereidheid open source?
Applicatie niet,
rekenregels wel

Factsheet
F1

Ja
Ja, wordt ontwikkeld in
TKI project
Ja, SOBEK tools:
continuïteit in beheer en
onderhoud

F2

Ja
Tegen vergoeding van
ontwikkelingskosten

F5

?

F7

Ja

F8

F3

F4

F6
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Belangrijkste risico’s

Hieronder wordt een aantal algemene risico’s en beheersmaatregelen beschreven voor de uitvoering
van de werkzaamheden in dit projectplan. Aanvullend is bij de inhoudelijke hoofdstukken een aantal
risico’s benoemd waar van toepassing (zie hoofdstuk 3 t/m 6).
•

•

•

•

Het succes van het realiseren van de gewenste gereedschapskist is afhankelijk van een groot
aantal partijen. De inzet van de waterschappen en de waterwinbedrijven is erg belangrijk voor
het vullen van de hydrologische database en daarmee bepalend voor het uiteindelijke succes
van het NHI. De actieve betrokkenheid van deze partijen kan vanuit dit projectplan niet
worden opgelegd. De kans op actieve betrokkenheid van de waterschappen zal naar
verwachting worden vergroot als de businesscase bij het Waterschapshuis wordt goedgekeurd
(uitsluitsel wordt verwacht in november 2019). Bij de waterwinbedrijven is gekozen voor de
strategie om eerst de uitvoering te realiseren bij de grootste partijen: Vitens (in uitvoering),
Brabant Water (gerealiseerd) en WML (gerealiseerd), en vervolgens vanuit deze
waterwinbedrijven de overige bedrijven over te halen mee te doen om de database te vullen.
Ook de (jaarlijkse) NHI-symposia en het uitdragen van gerealiseerde resultaten (publicaties en
presentaties) zijn belangrijke initiatieven om een succes te maken van de realisatie van NHI.
Een risico is dat er (deel)werkzaamheden in gang worden gezet, zonder voldoende overzicht
van wat er precies al is gebeurd. Dit zou kunnen betekenen dat onvoldoende gebruik wordt
gemaakt van tools die al zijn ontwikkeld bij de kennisinstituten, universiteiten en/of bij
marktpartijen. Om dit te voorkomen is bij de uitwerking van dit projectplan een
marktconsultatie gerealiseerd en zijn in dit plan suggesties aangedragen voor de organisatie
van de uitvoering. Verder gaan we er van uit dat er genoeg inhoudelijke kennis wordt ingezet
bij de opdrachtgevers om het project professioneel te kunnen aansturen en begeleiden. Om
het risico verder te bewaken adviseren wij dat enkele personen (minimaal één persoon aan de
kant van de opdrachtgevende partijen, en minimaal één persoon aan de kant van de
uitvoerende partijen) overzicht houden over het gehele werkpakket. Ook wordt aangeraden
de wetenschappelijke klankbordgroep een rol te geven bij het bewaken van het overzicht.
Bij uitbesteding van deelwerkzaamheden aan marktpartijen is er een risico dat vanuit
concurrentieoverwegingen de werkzaamheden worden aangeboden onder de prijs, wat ten
koste kan gaan van de opgeleverde kwaliteit. Aangeraden wordt om bij de uitbestedingen niet
alleen de kosten doorslaggevend te laten zijn bij het beoordelen van aanbiedingen, maar altijd
de verwachte kwaliteit minimaal mede doorslaggevend te laten zijn. Dit geldt vooral voor de
kennisrijke onderdelen in dit projectplan, en niet voor algemene werkzaamheden zoals het
bouwen van een website. In dit projectplan is inzicht gegeven in de mate waarin partijen al
geïnvesteerd hebben in specifieke tools en data (zie hoofdstuk 10). Aangeraden wordt deze
informatie te gebruiken bij de voorbereiding van het uitbestedingsproces.
Voor efficiënte uitvoering van de werkzaamheden moet worden voorkomen dat veel tijd en
energie wordt besteed aan uitvoerig overleggen. Een reëel risico is dat niet alle betrokkenen
op alle onderdelen dezelfde standpunten zullen innemen. Dit projectplan voorziet daarom in
een aantal efficiënte werksessies waarin samen wordt gewerkt tussen opdrachtgevende en
opdrachtnemende partijen, in plaats van de nadruk op een setting met opdrachtgevende en
opdrachtnemende partijen. Inhoudelijke besluitvorming binnen de onderdelen zal plaats
vinden in die werksessies. Voorwaarde voor efficiënte uitvoering is dan wel dat de
begeleidingsgroepen niet te groot zijn, en dat alle aanwezigen voldoende deskundig zijn en
ook voldoende mandaat hebben om in de begeleidingsgroep te kunnen opereren. Een
belangrijke sleutel voor succesvolle uitvoering van dit projectplan is dan ook dat ook aan de
kant van de opdrachtgevers de capaciteit goed is geregeld en dat de interactie tussen de
vertegenwoordigers in de begeleidingsgroepen en de achterban goed wordt georganiseerd.
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Bijlage A: definities in dit projectplan
In dit projectplan wordt onderscheid gemaakt in de volgende definities gehanteerd:
Modelcodes: de rekenkernen voor de (numerieke) oplossing van de wiskundige beschrijvingen van de
processen in de werkelijkheid. Modelcodes zijn (altijd) in ontwikkeling. Dit is doorgaans een proces met
een planningstermijn van 5 tot 10 jaar.
Modelgeneratoren: software waarmee modelinvoer wordt bereid voor de gewenste toepassingen. Voor
de gereedschapskist NHI is het belangrijk dat modelgeneratoren gebruik maken van actuele (basis)data
en aansluiten op actuele modelcodes.
Koppelingssoftware: software voor het verbinden van het rekenwerk in de modelcodes.
Nabewerkingstools: software om modelresultaten te bewerken om de resultaten te kunnen
presenteren.
Basisdata: dit zijn de waarnemingen in ruimte en tijd die van het te modelleren systeem beschikbaar
zijn. (Voorbeelden zijn: boringen, grondwaterstandsmetingen, ligging van waterlopen, neerslag,
verdamping).
Basisregistratie: een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met
gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van
publiekrechtelijke taken. Voorbeelden van basisregistraties die voor NHI relevant zijn: BRO
(Ondergrond), BRT (Topografie) en BRP (Percelen).
Hydrologische database: de database waarin de voor NHI-toepassingen benodigde data voor het
genereren van modelinvoer (gedeelde modeldata) zijn opgeslagen en toegankelijk gemaakt, aanvullend
op de data in de basisregistraties en de data die eventueel elders wordt beheerd en onderhoud (bijv. in
meteobase, baseline, SAT-water).
Kalibratiedata en validatiedata: waarnemingen (bijvoorbeeld grondwaterstandsmetingen,
afvoermetingen, bodemvochtmetingen) om de modelresultaten aan te passen cq. te toetsen aan de
werkelijkheid.
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Bijlage B: governance NHI
In onderstaande figuur is de beoogde governance zoals vastgesteld door de stuurgroep van het NHI
weergegeven.
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Bijlage C: modelcodes in en rondom het NHI
Tabel 1 Modelcodes toegepast in NHI
MODELCODES binnen het NHI
B&O buiten NHI

Hydrologie van oppervlaktewater.
D-HYDRO

Intellectueel eigendom Deltares.
B&O door Deltares via contract met Rijkswaterstaat.

Hydrologie van oppervlaktewater.
SOBEK2

Intellectueel eigendom Deltares.
B&O door Deltares via contract met Rijkswaterstaat.

B&O BINNEN NHI
Hydrologie van de verzadigde zone.
T.b.v. de aansluiting met iMOD is door Deltares een
aangepaste versie van MODFLOW gemaakt (iMODFLOW,
open source). Deze versie kent ook een koppeling aan de
rekenkern voor de onverzadigde zone.
iMODFLOW(2005)/
MODFLOW 6

Intellectueel eigendom iMODFLOW 2005: Deltares.
De voorziene opvolger van iMODFLOW 2005 is MODFLOW 6.
Intellectueel eigendom MODFLOW 6: US Geological Survey
Broncode is openbaar (‘open source’), B&O is voorzien door
de USGS. Koppeling van de rekenkern dient wel te worden
beheerd en onderhouden.

SEAWAT

Zoet-zout verdeling in de verzadigde zone.
Wordt gebruikt om initiele zoet-zout verdelingen te
berekenen (bijv. na klimaatveranderingen).
Intellectueel eigendom USGS.
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MetaSWAP

Hydrologie van de onverzadigde zone; meta-model op basis
van SWAP. Een versie van MetaSWAP (‘componenten versie’)
is ontwikkeld tbv. NHI en het iMOD-consortium.
Intellectueel eigendom MetaSWAP: WER.

Stoftransport in het topsysteem.
TRANSOL
Intellectueel eigendom: WER.
Overige modelcodes toegepast
maar niet formeel onderdeel
NHI

RTC-tools

Hydrologie van oppervlaktewater in het hoofdwatersyteem
en eventuele optimalisatie van het regionale systeem.
Toegepast in LHM, beoogde vervanger van DM en evt.
MOZART. Kan in later stadium evt. worden opgenomen in NHI.
Intellectueel eigendom Deltares.
B&O (vooralsnog) buiten NHI in opdracht van RWS.
Hydrologie van regionaal oppervlaktewater, toegepast in het
LHM.

MOZART

Intellectueel eigendom van RWS overgedragen aan Deltares.
B&O in opdracht van RWS zeer beperkt i.v.m. verwachte
uitfasering.
Hydrologie van oppervlaktewater in hoofdwatersysteem,
toegepast in het LHM.

DISTRIBUTIE MODEL

Intellectueel eigendom Deltares.
B&O in opdracht van RWS zeer beperkt i.v.m. verwachte
uitfasering.
Hydrologie van regionaal oppervlaktewater, toegepast in het
LHM.

SIMRES

Intellectueel eigendom:WER.
B&O (vooralsnog) buiten NHI, i.v.m. beperkte toepassing.
Hydrologie van het oppervlaktwater, voor simulatie van
rainfall-runoff processen.

SOBEK RR

Intellectueel eigendom: Deltares.
B&O: Deltares.
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Tabel 2: Modelkoppelingen die onderdeel maken van het NHI
MODELKOPPELINGEN

iMODFLOWMetaSWAP

Koppelingsprogrammatuur tussen het grondwater en de
onverzadigde zone (onderdeel van iMOD).
Intellectueel eigendom en B&O: Deltares en WER.

MetaSWAPWOFOST

Koppelingsprogrammatuur tussen onverzadigde zone en
gewasmodule. Ontwikkeld in kader van Lumbricus. Kan
worden toegepast in combinatie met koppeling iMODFLOW.
Intellectueel eigendom en B&O: WER.

iMODFLOWMetaSWAPD-HYDRO

Koppelingsprogrammatuur tussen het onverzadigde zone,
grondwater en oppervlaktewater. Wordt (anno 2019)
ontwikkeld in het kader van Lumbricus.
Intellectueel eigendom en B&O: Deltares en WER.

MetaSWAPSWAP

Voorbewerkingsprogrammatuur voor het consistent maken
van MetaSWAP met het basismodel SWAP.
Intellectueel eigendom en B&O: WER.

MetaSWAPTRANSOL

Voorbewerkingsprogrammatuur
voor
schematiserings MetaSWAP en TRANSOL.

consistentie

Intellectueel eigendom en B&O: WER.

iMODFLOWSEAWAT

Voorbewerkingsprogrammatuur
voor
schematiserings iMODFLOW en SEAWAT.

consistente

Intellectueel eigendom en B&O: Deltares.

Tabel 3: Userinterfaces voor het afleiden van toepassingen van NHI
TOOLS
Schil onderdeel van NHI
Gebruikersinterface voor grondwatermodellen gebaseerd
op Modflow en (evt.) MetaSWAP. Broncode openbaar (‘open
source’).
iMOD
Intellectueel eigendom: Deltares.
B&O in opdracht van NHI.
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Gebruikersinterface voor het op maat afleiden van
grondwatermodellen, opgebouwd uit iMOD, Trishell en
Deltashell.
Lagenmodule NHI
Intellectueel eigendom: Deltares en RHDHV.
B&O in opdracht van NHI.

Schil geen onderdeel van NHI

Software voor het managen van data en (model)software,
oorspronkelijk toegepast als Flood Early Warning System.
FEWS

Intellectueel eigendom: Deltares.
B&O door Deltares.

Tabel 4: Modelcodes in de omgeving van NHI maar geen onderdeel van NHI
MODELCODES

MT3DMS

Stoftransport en processen in de verzadigde zone
(‘waterkwaliteit). Maakt onderdeel uit van het landelijk
waterkwaliteitsmodel.
Intellectueel eigendom en B&O: Deltares.

SWAP

Hydrologie van
MetaSWAP.

de

onverzadigde

zone.

Basis

voor

Intellectueel eigendom en B&O: WER.

WOFOST

Gewasgroei model dat kan worden gekoppeld aan SWAP en
aan MetaSWAP om de actuele verdamping te simuleren.
Intellectueel eigendom en B&O: WER.

ANIMO

Stoftransport en processen van het topsysteem
(‘waterkwaliteit’). Maakt onderdeel uit van het landelijk
waterkwaliteitsmodel.
Intellectueel eigendom en B&O: WER.

DELWAQ

Stoftransport
en
(‘waterkwaliteit’).

processen

Intellectueel eigendom en B&O: Deltares.
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oppervlaktewater

Waterwijzer
landbouw

Effectmodule voor de landbouw. Maakt gebruik van uitvoer
van NHI-toepassingen.
Intellectueel eigendom en B&O: WER.

Waterwijzer
Natuur

Effectmodule voor de (terrestrische) natuur. Maakt gebruik
van uitvoer van NHI-toepassingen.
Intellectueel eigendom en B&O: KWR.

KRW-verkenner

Effectmodule voor de berekening van stoffentransport en
ecologie in het oppervlaktewater. Maakt gebruik van uitvoer
van NHI-toepassingen.
Intellectueel eigendom en B&O: Deltares.
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Bijlage D: relatie investeringsplan en programma van wensen
In deze bijlage wordt een eerste aanzet gegeven voor de relatie tussen de activiteiten in het
investeringsplan en de wensen in het programma van wensen (2015). De blauwe blokken geven de
belangrijkste onderdelen weer waar de wensen worden opgepakt in dit projectplan. De wensen zijn
oranje gekleurd als ze niet of gedeeltelijk niet tot uiting komen in dit projectplan. De wensen zijn
groen gekleurd als ze al (grotendeels) zijn uitgevoerd, en geel gekleurd als ze in uitvoering zijn maar
nog niet afgerond.
Bijlage E: Uitwerking beheer en onderhoud 2020-2021
Beheer en onderhoud (uitwerking)
In de volgende paragrafen is het beheer en onderhoud van hoofdstuk 8 nader uitgewerkt. Het
overzicht van alle B&O activiteiten is te vinden in paragraaf 8.3.
E.1

Opzetten en uitbreiden van testbanken

E.1.1

Inleiding

Tot op heden zijn door beperkt beschikbare middelen voor beheer en onderhoud testbanken in
beperkte mate uitgewerkt en toegepast in ontwikkelprocessen. In de praktijk zien we dat bij het
doorvoeren van wijzigingen in software makkelijk nieuwe fouten kunnen insluipen, die pas in een later
stadium worden ontdekt. Om dit te voorkomen moeten testbanken worden uitgebreid, zodat
wijzigingen die worden doorgevoerd in de software systematisch kunnen worden getest met de
testbanken. De code dient niet alleen individueel te worden getest; ook het effect van wijzigingen op
modeltoepassingen dient te worden getest.
Voor 2020 en 2021 wordt voorgesteld te focussen op het uitwerken van de testbanken voor de
modelcodes MODFLOW en MetaSWAP en voor de nieuw te ontwikkelen modelgeneratoren conform
dit projectplan. Uitwerking van de modelcode voor het oppervlaktewater is nog volop in beweging,
voorgesteld wordt voor nieuwe softwareontwikkelingen eerst de D-HYDRO ontwikkelingen binnen TKI
af te wachten, en eventuele aanvullende benodigde testbankfunctionaliteiten hiervoor in het beheer
en onderhoud van 2022 op te pakken. In deze periode wordt voor het oppervlaktewater dan ook
gefocust op bestaande functionaliteiten, en met name op de modelgeneratoren.
E.1.2
•
•
•
•
E.1.3
•
•

•

Functionaliteiten
Opzetten van een testbank voor de ondergrond voor de modelcode MODFLOW 6 (voor 2020
en 2021) en bijbehorende modelgeneratoren inclusief voorbeeld van een modeltoepassing.
Uitbreiding van de huidige testbankomgeving voor MetaSWAP inclusief de voorbewerking van
MetaSWAP en een modeltoepassing.
Opzetten van een testomgeving voor overige modelgeneratoren voor het topsysteem en het
oppervlaktewater.
Controle van de testbanken.
Randvoorwaarden / uitgangspunten
De testbank voor MODFLOW bouwt voort op de testbanken in iMOD, beschikbaar bij Deltares.
De testbank voor MetaSWAP bouwt voort op de huidige testfaciliteit met het stripmodel van
MetaSWAP en de SIMCITY testbanken die in 2019 in samenwerking tussen WER en Deltares
zijn ontwikkeld voor het robuust maken van MetaSWAP.
Voor modelgeneratoren voor oppervlaktewater wordt eerst geïnventariseerd of binnen de
TKI-projecten van D-HYDRO en SOBEK bruikbare testbanken zijn, waarop kan worden
voortgebouwd.
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E.1.4

Budget

In de volgende tabel E.1 zijn de activiteiten geraamd per onderdeel. In principe kunnen zeer uitgebreide
testbanken worden opgesteld. Voorgesteld wordt het budget taakstellend te laten zijn voor de uit te
voeren activiteiten.
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Tabel E.1: Indicatieve budgetraming onderdelen en werkstappen.
Activiteit

Budget (KEuro)

Opzetten testbank ondergrond o.b.v. MODFLOW 6
Uitbreiden testbank MetaSWAP met preprocessing
Opzetten testbank overige modelgeneratoren
Controle van testbanken door derden
Uitbreiding testbank oppervlaktewater (bestaande modules)
Beheer en onderhoud testbanken (2021)
Totaal

E.1.5

Planning

De planning is onderstaande figuur weergegeven.
2020
2021
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Activiteit

Werksessie 1 met begeleidingsteam B&O
Opzetten testbank ondergrond
Uitbreiden testbank MetaSWAP met preprocessing
Werksessie 2 met begeledingsteam
Opzetten testbank overige modelgeneratoren
Controle van testbanken door derden
Werksessie 3 met begeleidingsteam
Uitbreiding testbank oppervlaktewater
beheer en onderhoud testbanken (2021)
Werksessie 4 met begeledingsteam

Figuur E.1: Indicatieve planning onderdelen en werkstappen
E.1.6

Resultaat

Dit deelproject resulteert in testbanken voor het grondwater en de onverzadigde zone die vanaf 2021
kunnen worden toegepast bij de ontwikkeling van nieuwe modelcodes. De testbanken voor
modelgeneratoren kunnen vanaf medio 2021 worden toegepast bij nieuwe ontwikkelingen.
E.1.7

Organisatie

Onderstaande tabel 8.2 geeft per onderdeel een voorstel voor realisatie weer.
Tabel E.2: organisatie onderdelen en werkstappen

Activiteit

Wie?

Opzetten testbank ondergrond o.b.v. MODFLOW 6
Uitbreiden testbank MetaSWAP met preprocessing
Opzetten testbank overige modelgeneratoren
Controle van testbanken door derden
Uitbreiding testbank oppervlaktewater
beheer en onderhoud testbanken (2021)

Kennisinstituut + markt
Kennisinstituut + markt
Markt
Markt
Markt + Kennisinstituut
Markt
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E.2

Documentatie van data en software

E.2.1

Inleiding

De data en software van NHI zijn op dit moment nog niet altijd voldoende beschreven is en actueel.
Voor een overzicht van de stand van zaken van bijvoorbeeld datasets moet dikwijls verschillende
achtergrondrapportages worden doorgelezen. Bovendien is de beschrijving vaak technisch en
onvoldoende transparant voor de gebruikers en de opzet van de documentatie van de verschillende
onderdelen binnen NHI niet uniform. Voorgesteld wordt de gereedschapskist NHI op uniforme en
transparante wijze te beschrijven in 3 hoofdrapporten, vergelijkbaar met de rapportage van NHI in
2008. Na deze impuls in de rapportage wordt de documentatie jaarlijks beheerd en onderhouden,
inclusief de achterliggende documentatie.
E.2.2
•

•
•
•

E.2.3
•
•

•

E.2.4

Functionaliteiten
Actuele rapportage van actuele modelcodes en de koppelingssoftware van het NHI in éen
transparant rapport voor de gebruikers, waarbij kan worden verwezen naar meer technische,
actuele achtergrond documenten.
Actuele rapportage van alle beheerde en onderhouden modelgeneratoren van het NHI,
inclusief het op orde brengen van achterliggende beschrijvingen van tools.
Actuele rapportage over de complete dataset van het NHI, die wordt beheerd en
onderhouden.
Toelichten van een aantal cruciale tools m.b.v. filmpjes, die beschikbaar worden gesteld op de
website NHI.
Randvoorwaarden / uitgangspunten
De rapportages geven overzicht en bouwen voort op beschikbare rapportages, en nog op te
stellen documentatie van de onderdelen in hoofdstuk 3 t/m 7 in dit investeringsplan.
In de documentatie van programmatuur worden minstens de volgende elementen benoemd:
o Algemene beschrijving van de opzet en werking van het model of de tool (concepten,
software en schematisering voor zover dit gerelateerd is aan de opzet van het model).
o Beschrijving van het toepassingsbereik.
o Beschrijving van de werkwijze en opties voor schematiseren (met nadruk op de
ruimtelijke schaal en temporele schaal).
o Technische documentatie (programmastructuur, functie van modulen en routines).
o Gebruikersdocumentatie (wijze van installatie, bediening, vereiste hardware,
software).
In de documentatie van de data worden minstens de volgende elementen benoemd:
o Data: beschrijving van (gedeelde) datasets; de wijze waarop deze tot stand zijn
gekomen, en wie de bronhouder is.
Budget

In onderstaande tabel E.5 zijn de activiteiten geraamd per onderdeel.
Tabel E.5: Indicatieve budgetraming onderdelen en werkstappen.

Activiteit

Budget (KEuro)

uitwerken achtergrondrapporten modelcodes
opstellen hoofdrapport modelcodes NHI
uitwerken rapport data NHI
opstellen hoofdrapport tools NHI
actualistie rapport modelcodes en data
uitwerken van enkele filmpjes voor tools
werksessies (4x) met begeleidingsgroep

30
30
35
30
10
10
10

Totaal

155
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E.2.5

Planning

De activiteiten worden uitgevoerd in 2020 en 2021. Vanwege de ontwikkeling van de
modelgeneratoren en ten dele van de data, wordt in 2020 begonnen met de modelcodes.
2020
2021
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Activiteit
Werksessie 1 met begeleidingsteam B&O
uitwerken achtergrondrapporten modelcodes
opstellen hoofdrapport modelcodes NHI
Werksessie 2 met begeleidingsteam
opstellen conceptrapport data
uitwerken def rapport data NHI
Werksessie 3 met begeledingsteam
uitwerken achtergrondmemo's tools NHI
opstellen hoofdrapport tools NHI
actualistie rapport modelcodes en data
uitwerken van enkele filmpjes voor tools
Werksessie 4 met begeledingsteam

Figuur E.3: Indicatieve planning onderdelen en werkstappen
E.2.6

Resultaat

Actuele, volledige en transparante documentatie van de gereedschapskist NHI, het betreft zowel de
data, de modelcodes en aanverwante programmatuur zoals de modelkoppelingen, als de voor- en
nabewerkingsprogrammatuur. De documentatie wordt beschikbaar gesteld op de website van het NHI.
E.2.7

Organisatie

De regie van de uitvoering ligt bij een marktpartij, ondersteund door de kennisinstituten en
marktpartijen die ervoor zorgen dat achterliggende documentatie op orde wordt gebracht.
Tabel E.6: organisatie onderdelen en werkstappen
Activiteit

Wie?

uitwerken achtergrondrapporten modelcodes

Markt + Kennisinstituut

opstellen hoofdrapport modelcodes NHI

Markt + Kennisinstituut

opstellen conceptrapport data

Markt + Kennisinstituut

uitwerken definitief rapport data NHI

Markt

uitwerken achtergrondmemo's tools NHI

Markt + Kennisinstituut

opstellen hoofdrapport tools NHI

Markt

actualistie rapport modelcodes en data

Markt + Kennisinstituut

uitwerken van enkele filmpjes voor tools

Markt+Kennisinsituut

werksessies (4x) met begeleidingsgroep

Markt+Kennisinsituut
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E.3

Helpdesk NHI

E.3.1

Inleiding

Binnen de helpdesk NHI worden sinds 2008 vragen beantwoord over het instrumentarium NHI en vele
verzoeken voor het aanleveren van informatie afgehandeld. De vragen en verzoeken kunnen door
iedereen worden ingediend: vertegenwoordigers van het rijk, regionale partijen, adviesbureaus,
universiteiten, kennisinstellingen, maar ook burgers. De vragen en antwoorden worden vastgelegd,
zodat de afhandeling kan worden gemonitord en verantwoord. De laatste jaren is een begin gemaakt
met het ontsluiten van de gereedschapskist via internet (open source, open data), dit heeft geleid tot
intensiever gebruik van de helpdesk. De helpdesk dient te worden gecontinueerd in 2020 en 2021.
Naast de helpdesk NHI is ook een helpdesk voor iMOD beschikbaar, voor het beantwoorden van leden
van het iMOD-consortia. Aangezien de vragen in beide helpdesk in toenemende mate op elkaar lijken,
wordt voorgesteld om beide helpdesk-en vanaf 2020 samen te voegen.
E.3.2
•
•
•
•
•
E.3.3
•
•

•

•

E.3.4

Functionaliteiten
Opzetten nieuw JIRA issuetracking systeem van NHI.
Samenvoegen van de helpdesk NHI en iMOD en opschonen van bestaande issues in JIRA voor
de nieuwe gereedschapskist NHI.
Vastleggen van binnenkomende vragen in JIRA m.b.t de gereedschapskist NHI en
beantwoorden van de vragen (1e lijns helpdesk).
Doorspelen van specifieke vragen naar modelspecialisten (2e lijns helpdesk) en beantwoorden
van deze vragen (voor zover ze niet elders zijn belegd, bijv. als bug fixing).
Halfjaarlijks verantwoorden van de afhandeling van vragen, en jaarlijkse verrekening.
Randvoorwaarden / uitgangspunten
De activiteiten zijn afhankelijk van de vragen die binnen komen, daarom worden stelposten
gehanteerd. De uitgaven worden per kwartaal gemonitord en per jaar afgerekend.
Het betreft toelichtende vragen m.b.t. het instrumentarium en aanleveren van informatie op
verzoek. Het gaat om beschikbare informatie, er wordt geen advieswerk / beantwoording op
maat verricht. Bij twijfel wordt overlegd met een vertegenwoordiger van het programmateam.
Op dit moment vindt beantwoording van vragen van de helpdesk NHI zo snel mogelijk plaats,
en zijn er nog geen SLA-afspraken (Service Level Agreements) gemaakt. Voorgesteld wordt in
de eerste bijeenkomst met het begeleidingscommissie hier nadere afspraken voor uit te
werken.
In de halfjaarlijkse verantwoording wordt in een memo een overzicht gegeven van de
binnengekomen vragen en verzoeken, ingedeeld naar hoofdcategorieën en de openstaande
en afgehandelde issues.
Budget

In onderstaande tabel E.7 zijn de activiteiten geraamd per onderdeel.
Tabel E.7: Indicatieve budgetraming onderdelen en werkstappen.

Activiteit

Budget (KEuro)

Opzetten nieuw JIRA issuetracking systeem van NHI
Samenvoegen van de helpdesk NHI en iMOD en opschonen van bestaande issues
e

Vastleggen van binnenkomende vragen en beantwoorden (1 lijns helpdesk) (30 keuro/jr)
e

Doorspelen van specifieke vragen naar modelspecialisten (2 lijns helpdesk) (30 keuro/jr)
Halfjaarlijks verantwoording afhandeling van vragen, en jaarlijkse verrekening (2 keuro/jr)

5
20
60
60
5
150

E.3.5

Planning
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De wijzigingen van de helpdesk worden in het voorjaar van 2020 doorgevoerd. Het beantwoorden van
vragen van de helpdesk vindt continu plaats in 2020 en 2021.
2020
2021
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Activiteit
Werksessie 1 met begeleidingsteam B&O
Opzetten nieuw JIRA issuetracking systeem van NHI
Samenvoegen en opschonen helpdesk NHI en iMOD
Vastleggen en beantwoorden (1e lijns helpdesk)
Beantwoorden (2e lijns helpdesk)
Halfjaarlijks verantwoording, jaarlijkse verrekening
Werksessie 2 en evaluatie met begeledingsteam

Figuur E.4: Indicatieve planning onderdelen en werkstappen
E.3.6

Resultaat

Beantwoording van binnenkomende vragen en verzoeken bij de helpdesk NHI en halfjaarlijkse
verantwoording van de gerealiseerde inzet voor de helpdesk NHI. Bovendien samenvoeging van de
helpdesk iMOD en NHI.
E.3.7

Organisatie

De regie van de uitvoering ligt nu bij de kennisinstituten, maar voorgesteld wordt dit neer te leggen bij
een marktpartij, ondersteund door de kennisinstituten. In de overgangsfase zal er eerst ondersteuning
nodig zijn vanuit de kennisinstituten.
Tabel E.8: organisatie onderdelen en werkstappen

Activiteit

Wie?

Opzetten nieuw JIRA issuetracking systeem van NHI

kennisinstituten
markt ism kennisinstituut
markt
kennisinstituten
markt

Samenvoegen van de helpdesk NHI en iMOD en opschonen van bestaande issues
Vastleggen van binnenkomende vragen en beantwoorden (1e lijns helpdesk)
Doorspelen van specifieke vragen naar modelspecialisten (2e lijns helpdesk)
Halfjaarlijks verantwoording afhandeling van vragen, en jaarlijkse verrekening
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E.4

Beheer en onderhoud modelcodes en koppelsoftware

E.4.1

Inleiding

De modelcodes die onderdeel maken van het NHI (zie bijlage C, tabel 1) worden beheerd en
onderhouden door de kennisinstituten. In 2020 en 2021 geldt voor de MODFLOW-programmatuur een
overgangsfase waarin iMODFLOW wordt beheerd en onderhouden. Na 2021 kan naar verwachting
volledig worden overgestapt op het beheer en onderhoud van MODFLOW 6 (incl. SEAWAT). Voor het
bodem / water / plantsysteem wordt gebruik gemaakt van MetaSWAP in combinatie met TRANSOL. De
modelcode heeft in 2019 een extra impuls gehad (robuust maken MetaSWAP) en wordt in 2020 en
2021 normaal beheerd en onderhouden. Naast de modelcodes worden ook de modelkoppelingen
onderhouden (zie bijlage C, tabel 2)
E.4.2
•
•

•
•

E.4.3
•
•
•
E.4.4

Functionaliteiten
Urgente issues (bijv. foutmeldingen) worden op korte termijn opgelost mits zij in beperkte tijd
(<1 dag) kunnen worden opgelost.
In overleg met de begeleidingscommissie beheer en onderhoud wordt voor overige issues
halfjaarlijks besproken welke issues uit JIRA worden opgepakt in het kader van beheer en
onderhoud en verantwoord welke issues zijn verwerkt.
Voor beheer en onderhoud van de modelkoppeling is groter beheer en onderhoud voorzien in
2021.
Waar van toepassing wordt de documentatie (gebruikershandleiding, technische
handleidingen geactualiseerd.
Randvoorwaarden / uitgangspunten
Uitgangspunten zijn minimaal 1x per jaar, maximaal 2x per jaar een nieuwe release van de
modelcodes. In overleg met de opdrachtgevers kan hiervan afgeweken worden.
Beheer en onderhoud van de modelkoppelingen is gebaseerd op nieuwe modelcodes, en
nieuwste ontwikkelingen van koppelingen in het kader van het kennisprogramma Lumbricus.
Bij de release wordt gebruik gemaakt van de (uitgebreide) testbanken (zie paragraaf E.3).
Budget

In onderstaande tabel E.9 zijn de activiteiten geraamd per onderdeel. Hierin is ook het in 2019
gerealiseerde onderhoud van MetaSWAP opgenomen.
Tabel E.9: Indicatieve budgetraming onderdelen en werkstappen.

Activiteit

Budget (KEuro)

Reservering acuut beheer en onderhoud (2020, 2021)
Reservering beheer en onderhoud modelcodes ondergrond (2020, 2021)
Reservering beheer en onderhoud modelcodes bodem-water-plant (2020, 2021)
Beheer en onderhoud modelkoppelingen (2020, 2021)
Overleg en verantwoording begeleidingsgroep
Onderhoud robuust maken MetaSWAP (gerealiseerd in 2019)
Totaal
E.4.5

Planning

Beheer en onderhoud van de software vindt continue plaats. Halfjaarlijks wordt overlegd met de
opdrachtgevers, zoals gespecificeerd in onderstaande figuur.
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40
80
80
100
10
90
400

2020
2021
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Activiteit
startoverleg met de begeleidingsgroep
oplossen urgente issues
beheer en onderhoud bodem/water/plant
beheer en onderhoud ondergrond
beheer en onderhoud modelkoppelingen

Tussentijdse monitoring met begeleidingsgroep

Figuur E.5: Indicatieve planning onderdelen en werkstappen
E.4.6

Resultaat

Actuele, beheerde en onderhouden modelcodes voor het bodem-water-plant-systeem en de
ondergrond en modelkoppelingen voor de bodem, de ondergrond en het oppervlaktewater. De
modelcodes zijn open source ontsloten (ondergrond) of op aanvraag beschikbaar voor derden (bodemwater-plant).
E.4.7

Organisatie

De uitvoering van het beheer en onderhoud van de software wordt gerealiseerd door de
kennisinstituten, in overleg met de begeleidingsgroep.
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E.5

Beheer en onderhoud Userinterfaces

E.5.1

Inleiding

De huidige userinterfaces (de lagenmodule NHI en iMOD) dienen te worden beheerd en onderhouden.
Als er tekortkomingen worden gesignaleerd via de helpdesk, moeten deze kunnen worden opgepakt
en worden verwerkt in een nieuwe release. Als er in de omgeving van de interfaces externe factoren
veranderen, bijvoorbeeld wijzigingen van databases waar gebruik van wordt gemaakt, dan moet hierop
in de userinterface kunnen worden geanticipeerd. De documentatie moet actueel worden gehouden.
Nadrukkelijk gaat het binnen beheer en onderhoud niet om grotere ontwikkelingen en toename van
functionaliteiten.
E.5.2
•
•

Functionaliteiten
Oplossen van geconstateerde tekortkomingen (reservering).
Releasemanagement, en beheer en onderhoud van de software en documentatie.

E.5.3
•

Randvoorwaarden / uitgangspunten
Een bugfix wordt zo spoedig mogelijk doorgevoerd. In geval van lichte verbeteringen wordt
overwogen om aan te sluiten bij een nieuwe release van de modelcodes (1 a 2 keer per jaar),
om de beheerskosten laag te houden, in overleg met de begeleidingsgroep.
Bij de release wordt gebruik gemaakt van bestaande testbanken (zie paragraaf E.3 voor
uitbreiding testbanken).
De programmatuur wordt in principe onderhouden door de partij die ze heeft ingebracht.

•
•
E.5.4

Budget

In onderstaande tabel E.10 zijn de activiteiten geraamd per onderdeel.
Tabel E.10: Indicatieve budgetraming onderdelen en werkstappen.

Activiteit

Budget (KEuro)

Oplossen van geconstateerde tekortkomingen (reservering 2jr)
Releasemanagement en B&O software en documentatie
Totaal

E.5.5

70
30
100

Planning

Beheer en onderhoud van de software vindt continue plaats. Halfjaarlijks wordt overlegd met de
opdrachtgevers over beheer en onderhoud, zoals gespecificeerd in onderstaande figuur.
2020
2021
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Activiteit
startoverleg met de begeleidingsgroep
Oplossen van geconstateerde tekortkomingen
Releasemanagement en B&O software en documentatie

Tussentijdse monitoring met begeleidingsgroep

Figuur E.6: Indicatieve planning onderdelen en werkstappen
E.5.6

Resultaat

Actuele, beheerde en onderhouden userinterface voor de ondergrond, inclusief visualisatie van het
bodem-water-plant-systeem en de ondergrond.
E.5.7

Organisatie

Onderstaande tabel E.11 geeft per onderdeel een voorstel voor realisatie weer.
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Tabel E.11: organisatie onderdelen en werkstappen

Activiteit

Wie?

Oplossen van geconstateerde tekortkomingen

kennisinstituten + markt
kennisinstituten + markt

Releasemanagement en B&O software en documentatie

E.6

Beheer en onderhoud pre- en postpocessingssoftware

E.6.1

Inleiding

Bij de start van de uitvoering is er een beperkt aantal modelgeneratoren beschikbaar, die worden
beheerd en onderhouden. Bij het uitvoering van dit plan zullen gaandeweg meer modelgeneratoren
beschikbaar komen. Uitgangspunt is dat nieuwe modelgeneratoren over het algemeen vanaf 2022 in
beheer en onderhoud worden genomen, wel wordt een reservering gemaakt om geconstateerde
tekortkomingen in de preprocessing op te kunnen vangen. Bovendien wordt een overzicht bijgehouden
(jaarlijks te actualiseren document) met beschikbare preprocessingsprogrammatuur.
Voor het verwerken van modeluitvoer (postprocessing) zijn diverse tools aanwezig bij de
kennisinstituten en marktpartijen. Vanuit dit investeringsplan wordt hier geen impuls aan gegeven.
Voorgesteld wordt wel om een inventarisatie te doen naar beschikbare postprocessingprogrammatuur,
en te besluiten welke programmatuur onderdeel wordt van de gereedschapskist NHI. Deze
programmatuur moet goed omschreven zijn, opgenomen in versiebeheer en centraal worden
ontsloten via NHI. Voor het beheer en onderhoud van deze programmatuur wordt eveneens een
reservering gemaakt om tekortkomingen op te lossen, en documentatie waar nodig aan te passen.
E.6.2
•
•
•
E.6.3

Randvoorwaarden / uitgangspunten
Een bugfix wordt zo spoedig mogelijk doorgevoerd, zodat binnen NHI actuele programmatuur
beschikbaar is.
De programmatuur die onderdeel is van de gereedschapskist wordt opgenomen in
versiebeheer.
De programmatuur wordt in principe onderhouden door de partij die ze heeft ingebracht.
Budget

In onderstaande tabel E.12 zijn de activiteiten geraamd per onderdeel.
Tabel E.12: Indicatieve budgetraming onderdelen en werkstappen.

Activiteit

Budget (KEuro)

Oplossen van geconstateerde tekortkomingen (reservering 2jr)
Releasemanagement en B&O software en documentatie
Totaal

E.6.4

70
10
80

Planning

Beheer en onderhoud van de software vindt continue plaats. Halfjaarlijks wordt overlegd met de
opdrachtgevers over beheer en onderhoud, zoals gespecificeerd in onderstaande figuur.
2020
2021
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Activiteit
startoverleg met de begeleidingsgroep
Oplossen van geconstateerde tekortkomingen
Releasemanagement en B&O software en documentatie

Tussentijdse monitoring met begeleidingsgroep

Figuur E.7: Indicatieve planning onderdelen en werkstappen
E.6.5

Resultaat

Actuele, beheerde en onderhouden pre- en postprocessing programmatuur, die ontsloten wordt via
het NHI.
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E.6.6

Organisatie

Onderstaande tabel E.13 geeft per onderdeel een voorstel voor realisatie weer.
Tabel E.13: organisatie onderdelen en werkstappen

Activiteit

Wie?

Oplossen van geconstateerde tekortkomingen

markt + kennisinstituten
markt + kennisinstituten

Releasemanagement en B&O software en documentatie

70

E.7

Beheer en onderhoud data

E.7.1

Inleiding

In dit projectplan wordt impuls gegeven aan diverse datasets (zie hoofdstukken 3 t/m 7). Bij het
uitvoeren van dit plan zullen gaandeweg meer data beschikbaar komen. De data zal na uitvoering van
het investeringsplan (vanaf 1 jan 2022) in beheer en onderhoud worden genomen. Als er in de periode
2020-2021 fouten worden gemeld m.b.t. de data moeten deze wel kunnen worden opgepakt. Daarom
wordt een reservering gemaakt voor beheer en onderhoud van de datasets.
Daarnaast wordt een reservering gemaakt voor het doorvoeren van een aantal wensen voor beheer en
onderhoud op bestaande datasets. Specifiek gaat het om de volgende beheer en onderhoud:
• De database met onttrekkingsgegevens van waterwinbedrijven moet worden aangepast,
zodat bronhouders alleen toegang hebben tot eigen gegevens in plaats van alle gegevens.
• Actualisatie van de kaart met beregeningsgegevens
• Actualisatie van de kaart met buisdrainage
• Actualisatie van de kaart met intreeweerstanden
• Actualisatie van onttrekkingen van oppervlaktewater, op basis van gegevens beschikbaar bij
CBS en binnen het waterkwaliteitsdossier (KRW).
E.7.2
•
•
•
E.7.3

Randvoorwaarden / uitgangspunten
Een bugfix wordt zo spoedig mogelijk doorgevoerd, zodat binnen NHI actuele programmatuur
beschikbaar is.
De aangepaste dataset krijgt een nieuw versienummer, de documentatie wordt waar nodig
aangepast en de dataset wordt opgenomen in de NHI-database.
De data wordt in principe onderhouden door de bronhouder van de data.
Budget

In onderstaande tabel E.14 zijn de activiteiten geraamd per onderdeel.
Tabel E.14: Indicatieve budgetraming onderdelen en werkstappen

E.7.4

Planning

Beheer en onderhoud van de data vindt continue plaats. Halfjaarlijks wordt overlegd met de
opdrachtgevers over beheer en onderhoud, zoals gespecificeerd in onderstaande figuur.
2020
2021
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Activiteit
startoverleg met de begeleidingsgroep
Reservering acuut beheer en onderhoud (2020, 2021)
Aanpassing database onttrekkingsgegevens waterwinbedrijven
Actualisatie van de kaart met beregeningsgegevens
Actualisatie van de kaart met buisdrainage
Actualisatie van de kaart met intreeweerstanden
Actualisatie van onttrekkingen van oppervlaktewater
Tussentijdse monitoring met begeleidingsgroep

Figuur E.8: Indicatieve planning onderdelen en werkstappen
E.7.5

Resultaat

Een actuele hydrologische database van het NHI.
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E.7.6

Organisatie

Onderstaande tabel E.15 geeft per onderdeel een voorstel voor realisatie weer.
Tabel E.15: organisatie onderdelen en werkstappen
Activiteit

Budget (KEuro)

Reservering acuut beheer en onderhoud (2020, 2021)
Aanpassing database met onttrekkingsgegevens van waterwinbedrijven
Actualisatie van de kaart met beregeningsgegevens
Actualisatie van de kaart met buisdrainage
Actualisatie van de kaart met intreeweerstanden
Actualisatie van onttrekkingen van oppervlaktewater
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Kennisinstituten en markt
Kennisinstituten
Markt en kennisinstituten
Markt en kennisinstituten
Kennisinstituten
Markt

E.8

Inrichten van versiebeheer

E.8.1

Inleiding

De modelcodes gebruikt binnen NHI zijn ondergebracht in versiebeheer (SVN). Dit geldt echter nog niet
voor het grootste deel van de pre- en postprocessingsoftware van NHI. Daarom wordt voorgesteld om
alle gereviseerde data en de modelgeneratoren die worden herbruikt of ontwikkeld binnen de
gereedschapskist in versiebeheer te brengen.
E.8.2

Functionaliteiten

•
•
•

E.8.3

In versiebeheer brengen van databestanden (die gereed zijn) op de dataserver van het NHI
In versiebeheer brengen van modelgeneratoren
In versiebeheer brengen van overige programmatuur binnen NHI (hulpsoftware,
nabewerkingssoftware)
Randvoorwaarden / uitgangspunten

•

•

•

E.8.4

De data en programmatuur worden ondergebracht op de dataserver NHI. Voorlopig – tijdens
de uitwerking van het investeringsplan - wordt hiervoor de dataserver bij Deltares gebruikt.
In de toekomst kan dit desgewenst wijzigen naar andere hardware.
De inrichting van versiebeheer sorteert voor op het gebruik van de versiebeheer module van
het lagenmodel NHI. Dit maakt het mogelijk dat gebruikers in de toekomst door de software
gewaarschuwd kunnen worden als er nieuwe data beschikbaar is.
Eind 2020 moeten alle modeltoepassingen gebruik kunnen maken van versiebeheerde
modelcodes en invoerdata, die op dat moment beschikbaar zijn. In 2021 zijn er 2 mensen voor
updates van nieuw ontwikkelde data of programmatuur.
Budget

In onderstaande tabel E.16 zijn de activiteiten geraamd per onderdeel.
Tabel E.16: Indicatieve budgetraming onderdelen en werkstappen.

Activiteit

Budget (KEuro)

In versiebeheer brengen van databestanden
In versiebeheer brengen van modelgeneratoren
In versiebeheer brengen van overige programmatuur

20
15
15
50

E.8.5

Planning

De activiteiten worden uitgevoerd in 2020 en 2021. In 2020 wordt een impuls gegeven aan het
versiebeheer. Vervolgens wordt regelmatig geactualiseerd, minimaal 2x per jaar wordt het
versiebeheer actief bijgehouden.
2020
2021
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Activiteit
Werksessie 1 met begeleidingsteam B&O
In versiebeheer brengen van databestanden

In versiebeheer brengen van modelgeneratoren
In versiebeheer brengen van overige programmatuur
Werksessie 2 en evaluatie met begeledingsteam

E.8.6

Resultaat

Alle data en software van de gereedschapskist NHI in versiebeheer.
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E.8.7

Organisatie

De regie van de uitvoering ligt bij de kennisinstituten.

Activiteit

Wie?

In versiebeheer brengen van databestanden

kennisinstituten
kennisinstituten
kennisinstituten

In versiebeheer brengen van modelgeneratoren
In versiebeheer brengen van overige programmatuur
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E.9

Beheer en onderhoud hardware

E.9.1

Inleiding

Hardware om te rekenen maakt geen onderdeel uit van NHI. Hardware om data centraal te hosten
maakt wel onderdeel, concreet de dataserver NHI en de server voor het dataportaal. Deze hardware
dient te worden beheerd en onderhouden; bijvoorbeeld rebooten wanneer processen vastlopen en
toepassingen herstarten, actualiseren van software op de server (bijvoorbeeld veiligheidsupdates naar
Windows 2016). Bij eventuele storingen wordt spoedig oplossingen naar gezocht en gebruikers
geïnformeerd.
E.9.2
•

•
E.9.3

Randvoorwaarden / uitgangspunten
Tijdens de ontwikkelingen volgens het investeringsplan wordt gebruik gemaakt van de
dataservers bij Deltares. Overwogen kan worden na 2021 de server elders te hosten (bijv. bij
het Waterschapshuis of bij een marktpartij).
De server wordt in 2020 en 2021 beheerd en onderhouden door Deltares.
Budget

In onderstaande tabel E.16 zijn de activiteiten geraamd per onderdeel.
Tabel E.16: Indicatieve budgetraming onderdelen en werkstappen.
Activiteit

Budget (KEuro)

B&O hardware (15 keuro/jr)

E.9.4

30

Planning

Beheer en onderhoud van de hardware vindt continue plaats in de periode 2020 t/m 2021.
E.9.5

Resultaat

Continuïteit in de hosting van data voor het NHI.
E.9.6

Organisatie

De hosting van de hardware wordt gerealiseerd door Deltares.
Tabel E.17: Indicatieve budgetraming onderdelen en werkstappen.
Activiteit
B&O hardware

Wie?
Kennisinstituut
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Bijlage F: factsheets markt

76

F1 Arcadis
Welke tool/functionaliteit of data
wilt u inbrengen in het NHI?

Vadose zone Transport model (VATRAN)

Korte beschrijving van de tool/data
inclusief specificatie software

Waterbalans en nitraatuitspoelingsmodel ontwikkeld in het project Integraal
water- en nitraatmodel Heuvelland (IwanH). Op basis van invoerkaarten (bodem,
vochtgehalte, gewas/landgebruik, geomorfologie/helling, neerslag en
verdamping, bemesting per regio/gemeente etc.) wordt een waterbalans (incl.
vochtcondities) en nitraatuitspoeling berekend per aangegeven tijdstap.
Doorontwikkeling heeft plaatsgevonden in vervolgprojecten.
Integraal water- en nitraatmodel Heuvelland (IwanH, 2009-2011)
Deltaplan Hoge Zandgronden (2012)
Duurzaam Schoon Grondwater (2015-2018)
Nitraat in de kalktufbronnen van het Bunder- en Elslooërbos (2018-2019)

Welke projecten is het toegepast?

Welke documentatie beschikbaar?

Handleiding en tutorial (2011)
Onderzoek- en adviesrapportages (zie projecten)
Release notes

Bent u bereid om onder open
source beschikbaar te stellen?

De huidige applicatie niet.
De rekenmethode staat beschreven in de handleidingen. Die kunnen gebruikt
worden om open source berekeningen uit te voeren (te ontwikkelen in
bijvoorbeeld python).
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F2 Artesia
Welke tool/functionaliteit of data
wilt u inbrengen in het NHI?

Stijghoogte-Validatietool
Input: een stijghoogteresultaat (x,y,z,t)
Output, een vergelijking met stijghoogtemeetreeksen
Visueel (bollenplot, tijdreeks-statistieken)
Kalibratie statistiek /Doelfunctie
Kan standaard worden aangeroepen vanuit model scripts.

Korte beschrijving van de tool/data
inclusief specificatie software

-

-

-

Tool maakt het mogelijk om rekenresultaten te vergelijken met
openbare stijghoogtemeetdata (BRO/DINO)
Maakt gebruik van Python software (PASTAS) om de meetreeks om te
vormen tot iets wat te vergelijken is met het model, gegeven de
simulatieperiode en meteo/peilinvloeden
Maakt gebruik van analytische Python software (TIM) om rekening te
houden met de precieze ligging van het meetpunt ten opzichte van
waterlopen
Berekent een doelfunctie zodat de tool gebruikt kan worden i.c.m.
optimalisatiesoftware (bijv. PEST)

Welke projecten is het toegepast?

Delen zijn/worden geprogrammeerd in SIPS. PASTAS en TIM zijn bekende Python
packages die in veel projecten worden gebruikt.

Welke documentatie beschikbaar?

https://pastas.readthedocs.io/en/latest/#
https://github.com/mbakker7/timml

Bent u bereid om onder open
source beschikbaar te stellen?

Ja
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Welke tool/functionaliteit of data
wilt u inbrengen in het NHI?

Analytische opschaling weerstanden
Bepaling lekweerstanden op basis van een ‘reizend ‘analytisch model

Korte beschrijving van de tool/data
inclusief specificatie software

-

-

Tool maakt het mogelijk om vanuit de precieze ligging van waterlopen
m.b.v. het analytische elementmodel TIM een lekweerstand te
schatten.
Deze kan in een grover numeriek model gebruikt worden als Q-H relatie
Na runnen van het grove model kan de stijghoogte in het analytische
model geschat worden, resulterend in een continue stijghoogteveld op
willekeurig fijne schaal

Welke projecten is het toegepast?

Een eerste aanzet gemaakt voor MER de Zilk (Waternet)

Welke documentatie beschikbaar?

https://github.com/mbakker7/timml

Bent u bereid om onder open
source beschikbaar te stellen?

Ja
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F3 HKV
Welke
tool/functionaleit
of data wilt u
inbrengen in het
NHI?

D-Hydamo

Korte
beschrijving van
de tool/data
inclusief
specificatie
software

D-Hydamo is een modelgenerator waarmee geautomatiseerd een
D-Hydro oppervlaktewatermodel kan worden opgezet vanuit data
die is gestructureerd volgens het datamodel Hydamo. Het is
opgezet in een door waterschappen gefinancierd TKI project. De
generator wordt beheerd door HKV en Deltares en openbaar,
kosteloos en open source beschikbaar gesteld op Github.

Welke projecten
is het toegepast?

Welke
documentatie
beschikbaar?

Bent u bereid om
onder open
source
beschikbaar te
stellen?

De modelgenerator wordt in 2020 verder ontwikkeld met alle
relevante modelobjecten voor waterschapstoepassingen en met
sturing. Het zal dan ook door andere bureaus in het TKI project
worden getest en gebruikt.
De modelgenerator is in 2019 opgezet in het TKI-project 'D-Hydro
voor regionale toepassingen'. Het is gebruikt om 1D2D
stromingsmodellen op te zetten voor een beeksysteem (Reusel)
van Waterschap de Dommel en voor een poldersysteem (De Tol)
van HDSR.
Er wordt momenteel gewerkt aan een eerste versie van de
documentatie
(https://hkvconfluence.atlassian.net/wiki/spaces/DHYD/overview).
Die zal in 2020 verder worden ontwikkeld en ingevuld voor
aanvullende functionaliteit en ook op basis van ervaringen van
andere bureaus in het TKI project.
De code is momenteel al open source beschikbaar
(https://github.com/openearth/delft3dfmpy), maar is door het
gebrek aan volledige documentatie nog niet door iedereen
bruikbaar. Daar wordt in 2020 aan gewerkt, zodat er eind 2020 een
bruikbaar product ligt voor iedereen die met python uit de voeten
kan.
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F4 Hydroconsult
Welke tool/functionaliteit of data
wilt u inbrengen in het NHI?
Korte beschrijving van de tool/data
inclusief specificatie software

Welke projecten is het toegepast?

Welke documentatie beschikbaar?
Bent u bereid om onder open
source beschikbaar te stellen?

Welke tool/functionaliteit of data
wilt u inbrengen in het NHI?
Korte beschrijving van de tool/data
inclusief specificatie software

Welke projecten is het toegepast?

Welke documentatie beschikbaar?
Bent u bereid om onder open
source beschikbaar te stellen?

CDL\HYDAMO-processing scripts t.b.v. integratie CDL en HYDAMO
Hydroconsult is voorloper in het verwerken van waterschapsdata, geproduceerd
via het CDL, tot informatie middels Python scripts. Het CDL-spoor loopt nu nog
parallel aan HYDAMO.
Wij onderhouden op dit punt contact met het Waterschapshuis en kunnen het
NHI ondersteunen in de integratie van het CDL met HYDAMO en de stap naar
datavalidatie + modelbouw (Sobek Tools) concreet vormgeven.
Kennis over de productie van CDL-data is opgedaan in een project voor
waterschap Aa en Maas (HydroDataDelen).
Als onderdeel van onze R&D hebben we Python-scripts ontwikkeld om de waarde
van de CDL-data verder te onderzoeken en een route richting de validatie en
modelbouwroutines in Sobek Tools op te zetten.
Nee
Ja

•

Routines\services uit Meteobase ter verrijking van het NHI dataportaal

Meteobase (www.meteobase.nl) is een webservice waarlangs gebruikers
handmatig neerslag- en verdampingsgegevens voor Nederland kunnen opvragen
en downloaden. De service roept onder de motorkap de API van WIWB aan en
voert diverse nabewerkingen uit op de rasters die het van WIWB ontvangt. Te
denken valt aan het aggregeren van neerslagsommen naar stroomgebied.
Meteobase schrijft de uitkomsten vervolgens weg in het gewenste formaat,
bijvoorbeeld rechtstreekse invoerbestanden voor MODFLOW, SIMGRO en SOBEK.
Hydroconsult is de beheerder van Meteobase. In dit kader is veel beschikbaar, in
tools en ervaring, voor het ontsluiten van WIWB-data voor eindgebruikers. Een
mooi voorbeeld is hiervan de web-service (geschreven in Python) om WIWB data
on-the-fly the processen tot input voor HYDROMEDAH model invoer (HDSR/SIPS
project 2018). Wij zetten deze kennis en tools graag in voor het verrijken van het
NHI dataportaal
De applicaties zijn geschreven in het Microsoft .NET-framework en draaien als
executables op de server van Meteobase. Via het PHP-script worden de
executables aangeroepen en produceren zij de gewenste gegevens. De gebruiker
ontvangt na iedere bestelling een e-mail met downloadlink.
Meteobase draait al vele jaren en is oorspronkelijk ontwikkeld in opdracht van
STOWA. Kort geleden is het beheer ondergebracht bij Het Waterschapshuis
(HWH). Het aantal unieke en actieve gebruikers loopt in de honderden en het
aantal bestellingen per dag in de tientallen.
Alle documentatie is rechtstreeks te downloaden in de literatuur-sectie van
www.meteobase.nl.
In principe is Meteobase eigendom van STOWA/HWH. Hoe het zit met het
intellectueel eigendomsrecht en het copyright hebben we niet geheel helder,
maar lijkt ons ook niet heel relevant. Als HWH daarmee akkoord gaat zijn ook wij
bereid de gehele broncode van Meteobase als opensource onder te brengen in
NHI.
Voor NHI zien wij de broncode van Meteobase als een zeer nuttige tussenstap om
automatisch
invoerbestanden
te
genereren
met
neerslagen
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verdampinggegevens voor SIMGRO, MODFLOW en SOBEK.
bestandsformaten kunnen natuurlijk altijd worden toegevoegd.

Welke tool/functionaliteit of data
wilt u inbrengen in het NHI?
Korte beschrijving van de tool/data
inclusief specificatie software

Welke projecten is het toegepast?

Welke documentatie beschikbaar?
Bent u bereid om onder open
source beschikbaar te stellen?

•

Andere

Sobek Tools (Channel Builder, Catchment Builder SOBEK Utilities) t.b.v.
modelbouw

SOBEK Tools biedt een complete oplossing voor 100% geautomatiseerde bouw
van SOBEK-modelschematiserings op basis van het beheerregister (nu nog
shapefiles en rasters); schaalbaar van niveau bemalingsgebieden tot afwaterende
eenheden. Incl. uitgebreide toolbox voor pre- en postprocessing.
De toolbox ondersteunt complexe kunstwerken (parallel gelegen duikers,
gemalen met meerdere pompen), geavanceerde kunstwerksturing (peilgestuurde
inlaat, peilgestuurde uitlaat, maalstops) voor duikers, schuiven, gemalen en
stuwen, desgewenst aangevuld met calamiteitensturing. Ook worden vispassages
en vispasseerbare kunstwerken ondersteund.
SOBEK Tools bevat daarnaast een uitgebreide set aan contextuele validatieregels
voor de brongegevens waarvan het resultaat direct naar de gebruiker wordt
teruggekoppeld.
Het betreft een drietal Windows desktopapplicaties geschreven in het Microsoft
.NET-framework. Ze maken onder de motorkap gebruik van de MapWindow
opensource GIS-componenten (oorspr. University of Idaho).
Actieve gebruiker en toegepast in projecten:
Channel
Catchment
SOBEK
Gebruikt in
Builder
Builder
Utilities
projecten
Noorderzijlvest
Ja
Ja
Ja
Vallei & Velue
Ja
Ja
Ja
Ja
HDSR
Ja
Ja
Ja
Ja
WSHD
Ja
Ja
Ja
Ja
Aa en Maas
Ja
Ja
Antea
Ja
Ja
Ja
Fryslân
Ja
Ja
Ja
Ja
Scheldestromen
Ja
Arcadis
Ja
Limburg
Ja
Rijnland
Ja
Delfland
Ja
Ja
Ja
Ja
Hunze en Aa’s
Ja
Vechtstromen
Ja
Zuiderzeeland
Ja
Documentatie is doorlopend in ontwikkeling en staat op www.sobek.tools.
Wij zijn een groot voorstander van open source en zijn zeker bereid om onder
onder de juiste voorwaarden onze suite gefaseerd helemaal opensource te
maken. De volgende overwegingen spelen daarbij een rol, en er zijn goede
afspraken nodig om dit te bewerkstelligen:
• We hebben een verantwoordelijkheid naar de bestaande gebruikers. Zij
hebben een betaald abonnement en verwachten dan ook actieve
support en B&O van ons die wij hierdoor kunnen leveren. We willen voor
de bestaande gebruikers van de desktopapplicaties een vloeiende
overgang naar een eventuele service van NHI, waarbij continuïteit,
ondersteuning en kwaliteit geborgd zijn.
• We willen graag samen met het NHI de use-case waarvoor onze tools
worden ingezet uitkristalliseren. Zo weten we welke delen, (of het
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geheel), van onze tools open source moeten worden gemaakt. We weten
dan ook welke overlap, of complementariteit we kunnen verwachten
met de huidige inzet van onze tools.
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F5 RHDHV
Welke tool/functionaliteit of data
wilt u inbrengen in het NHI?

NHI lagentool

Korte beschrijving van de tool/data
inclusief specificatie software

1)Uitsnede gemaakt van REGIS ter plaatse van model
2) Mogelijkheid tot invoegen van “user defined layers of wel de “weet-ik-beter
lagen”. Met andere woorden het aanpassen van REGIS op basis van door de
gebruiker toegevoegde informatie over geologische lagen.
3) Maken van een modellagen schematisering (top, bots, kh, kv, kd en cwaarden) op basis van REGIS of een aangepaste REGIS-dataset. Door het slim
verbinden van aanwezige kleilagen of door het linken van REGISmodeleenheden naar modellagen.
4)Downloaden en toekennen van onttrekkingsdebieten aan modellagen.
Software inclusief gebruikersschil en viewers.
Software is opgezet als plugin van de Deltashell. Geprogrammeerd in C# (Csharp)
Toegepast bij bouw lagenmodel voor onderstaande regionale modellen:
Ibrahym Zuid Limburg,
Brabant model
MORIA
Daarnaast reeds toegepast in meerdere lokale modelstudies.
Tutorial / handleiding beschikbaar in word / pdf formaat.
Ja

Welke projecten is het toegepast?

Welke documentatie beschikbaar?
Bent u bereid om onder open source
beschikbaar te stellen?

Welke tool/functionaliteit of data
wilt u inbrengen in het NHI?

Trishell (parameter beheer schil)

Korte beschrijving van de tool/data
inclusief specificatie software

Schil met “file explorer” look en feel om modelberekeningen en bijbehorende
parameters te beheren.
Tevens converteren van basisdata (shapes, grids, etc. [tientallen formaten
ondersteund) naar op modelgrid gealloceerde parameters. Zeer sterke expressie
parser om met expressies op basis van andere parameters nieuwe parameters te
genereren.
Toegepast bij bouw lagenmodel voor onderstaande regionale modellen:
Brabant model
MORIA
Daarnaast toegepast binnen honderden (lokale) Triwaco projecten.
Tutorial / handleiding beschikbaar in word / pdf formaat.
Ja

Welke projecten is het toegepast?

Welke documentatie beschikbaar?
Bent u bereid om onder open
source beschikbaar te stellen?

Welke tool/functionaliteit of
data wilt u inbrengen in het
NHI?

Preprocessor voor Modflow 6

Korte beschrijving van de
tool/data inclusief specificatie
software

De parameterwaarden van het Modflow 6 model worden ingelezen vanuit GIS
databestanden (raster, shapefile). Deze zijn opgegeven in een invoerfile (yaml-file),
evenals de aanvullende opties van de Modflow 6 packages.
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Welke projecten
toegepast?

Welke
beschikbaar?

is

het

documentatie

Welke tool/functionaliteit of
data wilt u inbrengen in het
NHI?

Korte beschrijving van de
tool/data inclusief specificatie
software

Welke projecten
toegepast?
Welke
beschikbaar?

is

De tool regelt het wegschrijven van de Modflow 6 package data, naar de gewenste
resolutie, het doorrekenen van het model (vooralsnog alleen stationair), en het
wegschrijven van de berekende stijghoogten naar rasterformaat.
Een eerdere versie is toegepast in:
Deelmodellen Brabantmodel voor Brabant Water.
Stroombaanberekeningen voor Brabant Water.
Nog geen, de code staat wel online:
https://github.com/tomvansteijn/mf6shell/tree/master/mf6shell

We zijn als RHDHV betrokken bij de ontwikkeling van de NHI oppervlaktewatermodule
(HyDAMO). De workflow heeft zich bewezen maar er ligt echter nog een grote opgave
bij de waterschappen om de data op orde te brengen en om te schrijven naar
HyDAMO formaat.
Voor waterschap Vallei en Veluwe een Python tool gemaakt waarmee we
waterschapsdata van het oppervlaktewatersysteem DAMO v1.4 kunnen
omzetten naar HyDAMO formaat. Tevens bevat deze tool diverse
functionaliteiten voor validatie en herstructurering van oppervlaktewater
data. Deze functionaliteiten kunnen nog verder doorontwikkeld worden.
De tool is gemaakt in Python waarin we een HyDAMO object hebben ontwikkeld en
bevat de volgende functionaliteiten:
Data omzetten van DAMO v1.4 naar HyDAMO formaat. De output is een GML die
gevalideerd wordt aan de hand van de betreffende XSD. We hebben deze voor een
aantal objecten ontwikkeld en zijn nu bezig met de overige objecten om een
oppervlaktewatermodel te kunnen maken.
Validatiefunctionaliteiten (compleetheid, check op aansluiting bij GML/XSD formaat)
Classificatie van type ontbrekende waarden en opvullen van ontbrekende waarden

het
De tool is onlangs ontwikkeld dus alleen toegepast bij waterschap Vallei en Veluwe.

documentatie
We hebben een handleiding voor de tool gemaakt als onderdeel van een
opleverrapportage.

85

F6 SWECO
Welke tool/functionaliteit of
data wilt u inbrengen in het
NHI?

Een basisversie van ons “Sweco iMOD Framework” (SIF). Dit biedt de volgende
functionaliteit voor stationaire iMOD-modellen:
• Transparante en reproduceerbare modelbewerking
• Uitvoeren modelruns (inclusief controles, postprocessing)
• Bepaling residuen, residustatistiek en residukaarten
• Vergelijking residustatistiek meerdere modellen
• Clippen van modellen en modelbestanden
• Effectbepaling, plus effectkaarten
• Modelbewerking o.a. via IDFexp-tool, een soort kladblok voor IDF-expressies, via
een eenvoudige scripttaal
• Aanmaak van metadata geïntegreerd in scripts
• Concept en scripts voor eenvoudige, evt. geneste workflows
• iMODValidator (niet volledige versie) voor controle modelinvoer
• Sterke focus op foutcontrole, foutmeldingen en logfiles
• Mogelijkheid gebruik relatieve paden voor verplaatsen model
• Relatief eenvoudig te gebruiken en flexibel
• Mogelijkheid om achteraf workflow diagrammen te genereren o.b.v. van de
scripts en logfiles.
• Zie
voor
een
presentatie
van
de
SIF-plusversie:
https://www.slideshare.net/deltaressoftwaredagen/dsdnl-2019ontwikkelingen-swecoinstrumentarium-voor-imod-van-der-hauw.

Korte beschrijving van de
tool/data inclusief specificatie
software

Het SIF draait net als iMOD onder Windows en bestaat uit:
• Een vaste basisdirectorystructuur
• batchfile scripts voor aanroep van tools en instellen parameters
• bijbehorende tools, dit zijn voornamelijk executables, die zijn aan te roepen via
de command-line. Maar ook python of R-scripts zijn goed te integreren. Een
aantal van deze tools gebruikt aparte DLL-bestanden van open-source
bibliotheken van derden.
• De tools/executables zijn voornamelijk geprogrammeerd in C#, worden
gecompileerd met het gratis Visual Studio C# Express 2012 of 2015. De code is
object georiënteerd met veel aandacht voor onderhoudbaarheid,
begrijpelijkheid en herbruikbaarheid.
• Het framework en de scripts zijn relatief eenvoudig uitbreidbaar met tools van
derden, etc.
• Er dient (vooralsnog) door gebruikers akkoord te worden gegaan met een licentie
van Sweco die vooral inhoudt dat Sweco geen verantwoordelijkheid neemt voor
fouten en dat tools/scripts niet zonder toestemming van Sweco buiten de
organisatie verspreid mogen worden.

Welke projecten
toegepast?

Vrijwel alle iMOD-projecten van Sweco worden hiermee uitgevoerd, waaronder vele
MIPWA-projecten, maar ook de herberekening van de beschermingsgebieden in
Limburg, met IBRAHYM, met transparantie en reproduceerbaarheid als belangrijke
voorwaarde. Voordeel hier is dat het framework als een template is toe te passen,
waardoor hergebruik van scripts en standaard modelbewerkingen goed mogelijk is.

Welke
beschikbaar?

is

het

documentatie

•
•
•

Er is een document beschikbaar met een algemene beschrijving van het
framework en van de beschikbare batchfiles en tools.
Er wordt een demo model meegeleverd met voorbeeldscripts.
Alle batchfiles bevatten een toelichting in commentaarregels
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•

Bent u bereid om onder open
source beschikbaar te stellen?

Alle tools bevatten een toelichting analoog aan MSDOS-commando’s met een
beschrijving van de command-line parameters

Ja, mits er een acceptabele vergoeding tegenover staat voor onze inspanning voor
het ontwikkelen van de tools, scripts en het framework.
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F7 TAUW
Ik heb er even over nagedacht maar wij gebruiken heel vaak een generieke tool.
Dit is een tool om ascii files in batch naar shapes te converteren met een multi-attribuut (character,real
of integer).
Dit zou ook binnen imod interessant kunnen zijn. Bijvoorbeeld bij het opdelen van stroombanen in
aparte kleuren op basis van verblijftijd.
Auto worden een dbf, shx, shp en prj files aangemaakt.
De tool is geprogrammeerd in Fortran en draait onder de Intel maar ook onder Lahey compiler.
Wij behalen daar veel winst mee in onze projecten.
Ik weet niet hoe mijn teammanager (Cor Lont) daar in staat daarom ook even een cc naar hem dan kan
hij reageren.
Bijgaand een simpel vb….van een toepassing met shapemaker
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F8 Witteveen + Bos
Welke tool/functionaliteit of
data wilt u inbrengen in het
NHI?

Wij willen en kunnen een bijdrage leveren aan de volgende elementen uit de
presentatie:
1. validatiescripts van hydrologische waterschapsdata en het terugkoppelen
van
inconsistenties.
Denk hierbij aan checks op kunstwerken (is bob duikers en hoogteligging
logisch?), aanwezigheid van peilscheidende kunstwerken, hoogteligging van
dwarsprofielen ten opzichte van maaiveld en kunstwerken. Een deel van de
benoemde relaties komt in sommige gevallen pas echt goed aan het licht na
het opwerken van data naar model en/of na het runnen van modeltests. Wij
zouden daarom ook graag meewerken aan het ontwikkelen van tools voor
het controleren van inconsistenties in modellen (bijvoorbeeld Sobek).
2. de interactie tussen grondwater- en oppervlaktewatermodel. Ons inziens is
het snijvlak van het grond- en het oppervlaktewatersysteem essentieel om
systemen correct te kunnen modelleren.
3. Omzetten basisdata naar modelinvoer (GeoTOP naar modellagen, AHN naar
top modellaag en OLF, shapes naar modelinput) en controle kwaliteit
basisdata (kwaliteit grondwatermeetreeksen, tijdreeksanalyse met Pastas)

Korte beschrijving van de
tool/data inclusief specificatie
software

1.1 Python tools voor het checken van duikers:
a. Op de data: BOB/lengte aanwezig en reëel, verschil BOB boven en
beneden
b. Op een Sobek model: BOB boven/benedenstrooms logisch ten
opzichte van bodemhoogte (hoogteligging). Check op aanwezigheid
duikers die erg scheef liggen.
1.2 Tools voor het checken van een Sobek schematisering:
a. controle
op
mogelijk
niet
of
onjuist
verbonden
watergangen/connection nodes in Sobek;

Welke projecten
toegepast?

Welke
beschikbaar?

is

het

documentatie

2.1 Python tools ontwikkeld voor ineractie/koppeling SOBEK met Modflow.
3.1 Python tool ontwikkeld om GeoTop voxels te groeperen (in verticale richting)
om de 0,5 m dikke GeoTop lagen samen te voegen tot hanteerbare modellagen
(bijv. 2 m dikke modellagen). Op basis van meest waarschijnlijke lithoklasse
worden geohydrologische parameters toegekend aan de modellagen.
3.2 Python tool ontwikkeld om AHN eenvoudig om te zetten naar top van
modellaag 1 inclusief OLF niveau.
3.3 Python tool ontwikkeld voor analyse / overzicht grondwatermeetreeksen.
Ervaring met tijdreeksanalysemodel Pastas.
3.4 Python tool ontwikkeld om shapes om te zetten naar input FloPy/Modflow
modellen.
3.5 Binnen W+B alle pyton tools overzichtelijk onder gebracht in GitHub.
Onder andere toegepast in de volgende projecten:
1.1 Planvorming Wateropgave Schouwen (Waterschap Scheldestromen, 2006-heden)
1.2 Watergebiedsplan Benoorden en Bezuiden Wijde Aa (Hoogheemraadschap van
Rijnland, 2017-2018)
1.3 Onderzoek verbeteren waterkwaliteit Wieden en Weerribben (Provincie
Overijssel, 2018-heden)
2.1 klimaatrobuust maken van verschillende beeksystemen in Noord-Brabant hebben
we gebruik gemaakt van gekoppelde SOBEK-MODFLOW modellen
3 Tools worden waar mogelijk in projecten toegepast.
Voor modellen werken wij altijd met logboeken. Voor tools werken wij met Github,
wijzigingen worden hierin ook bijgehouden. De tools maken gebruik van diverse
hiertoe ontwikkelde Python-functies, welke zijn opgenomen in een Python-module
gericht op Sobek post- en preprocessing. De functies zijn binnen W+B beschikbaar in
een Git-repository. Voor iedere functie is een docstring opgenomen met een
beschrijving van de werking, doel, input en output, etc. De repository kent een
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Bent u bereid om onder open
source beschikbaar te stellen?

Welke
tool/functionaliteit
of data wilt u
inbrengen in het
NHI?

Korte beschrijving
van de tool/data
inclusief
specificatie
software

Welke projecten is
het toegepast?

duidelijke onderverdeling van master/development branches. Voor het testen van
functies (robuustheid) worden testfuncties geschreven.
De genoemde tools zijn vaak projectspecifiek. Per project/tool is een docstring
opgenomen met een beschrijving van de tool en gebiedsspecifieke aandachtspunten
Ja. Uiteraard onder bepaalde (juridische) voorwaarden. Bijvoorbeeld ten aanzien van
aansprakelijkheid etc.

Wij willen graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van de
berekening van de watervraag in het NHI (peilhandhaving, beregening en
doorspoeling), zodat er bij de waterbeheerders meer vertrouwen
ontstaat in de resultaten van het NHI.
Wij zouden andersom juist ook graag deze kennis van Deltares en de
functionaliteit van het NHI inzetten bij regionale droogte- en
hydrologische studies. Wij kunnen daarbij prima Deltares meenemen als
onderaannemer/kennisleverancier.
De tool analyseert, controleert en presenteert de in het NHI berekende
watervraag per regio of gebied gedurende het groeiseizoen. De tool
wordt geschreven in Python.

Vanaf 2011 tot 2020 betrokken bij Regionale Verkenning Zoetwater
Rivierengebied (RVZR), waarin veel kennis en ervaring opgedaan met de
parameters voor de watervraag in MORIA (Metaswap en iMOD), die
meteen toepasbaar zijn voor het NHI (zelfde modelcode).
In 2019 Opstellen waterconserveringsmaatregelen voor de hoge
zandgronden in Oost-, Zuid- en Noord-Nederland in
maatregelenprogramma’s tot 2050.

Welke
documentatie
beschikbaar?

Projecten waterbeschikbaarheid Boskoop en het Westland, voor de
provincie Zuid-Holland en de hoogheemraadschappen Rijnland en
Delfland (2016).
Projectspecifieke rapportages, en logboeken van de modellering (RVZR
en waterbeschikbaarheid).
Rapportages onderbouwing effectiviteit waterconserveringsmaatregelen
hoge zandgronden.

Bent u bereid om
onder open source
beschikbaar te
stellen?

Ja, onder bepaalde voorwaarden. Bijvoorbeeld dat onze opdrachtgevers
dat toestaan, en dat dit commercieel acceptabel is.
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