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1

INLEIDING

1.1

Voorgeschiedenis
In 2005 hebben Alterra, MNP, RWS-RIZA, STOWA, TNO en WL besloten een nieuw, verbeterd
gezamenlijk Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) te ontwikkelen. Dit initiatief sloot aan bij een
pleidooi voor meer bundeling van kennis in de watersector (commissie Wijffels) en bij eerdere initiatieven
van instituten voor samenwerking op het gebied van modelontwikkeling.
Dit nieuwe instrumentarium moest de oude landelijke instrumentaria vervangen:
− LGM-SWAP instrumentarium van MNP;
− NAGROM-MOZART instrumentarium van RWS-RIZA.
Het NHI wordt gefaseerd ontwikkeld. In fase 1 van het NHI zijn de bestaande landsdekkende modellen
(LGM/SWAP en Nagrom-MOZART) gemigreerd naar de gekozen modelcodes. Er is gekozen voor een
gefaseerde aanpak door in fase 1 de modelschematisaties over te nemen uit de bestaande modellen.
Fase 1 is medio 2007 opgeleverd. De gekozen aanpak zorgt voor continuïteit in beleidsanalyses en voor
een fasering waarbij de effecten van wijzigingen in modelcodes en schematisatie zoveel mogelijk stap voor
stap worden uitgevoerd en onafhankelijk getest kunnen worden.
Fase 2 zal enkele jaren duren, waarin de modelschematisaties verder verfijnd en verbeterd worden, door:
− Meer modellagen in het grondwatermodel;
− Verbetering van de landelijke waterverdeling door landelijk SOBEK te koppelen;
− Verbetering conceptualisering en parametrisering regionaal oppervlaktewater;
− Verbetering onttrekkingsdatabase;
− Calibratie, etc.
In de zomer van 2007 is fase 1 afgerond. Echter, het model voldeed niet volledig aan de wensen van MNP
en Waterdienst. Om wel landelijke beleidsstudies mogelijk te maken, zonder te wachten op fase 2 is een
tussenfase, fase 1+, ingelast. In fase 1+ is het fase 1 model met enkele snelle stappen verbeterd op basis
van beschikbare landelijke datasets. In hoofdstuk 2 is een overzicht gegeven van deze verbeteringen.
Naast deze verbeteringen is een validatietraject uitgevoerd om de kwaliteit van het fase 1+ model zo veel
mogelijk onafhankelijk te toetsen.
Deze rapportage beschrijft het NHI instrumentarium zoals het nu, aan het einde van fase 1+, opgeleverd
is.

1.2

Het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium
Met het NHI kunnen grond- en oppervlaktewaterstromingen op landelijke schaal berekend worden om
strategische en operationele vragen van MNP en Waterdienst op landelijke schaal te kunnen
beantwoorden.
Het NHI Fase 1+ model bestaat uit de volgende gekoppelde modellen:
1. MODFLOW:
verzadigde zone (grondwater)
2. MetaSWAP:
onverzadigde zone
3. MOZART:
regionaal oppervlaktewater
4. DM:
landelijk oppervlaktewater
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Het modelinstrumentarium is bijna landsdekkend; vooralsnog zijn Zuid-Limburg en de Waddeneilanden
niet geschematiseerd. Het modelinstrumentarium rekent met tijdstappen van 1 dag en met ruimtelijke
eenheden van 250 bij 250 meter (gridcellen). Beschikbaarheid van oppervlaktewater wordt berekend in
tijdstappen van decaden (ca 10 dagen) binnen de modellen MOZART/DM.

1.3

Doelstelling NHI Fase 1+
De doelstelling van het NHI is drieledig.
1
Een landelijk model
Het NHI fase 1+ heeft als doel om de grond- en oppervlaktewaterstroming op landelijke schaal in beeld te
brengen. Het modelinstrumentarium moet minimaal de kwaliteit en functionaliteit hebben van haar
voorgangers (zie paragraaf 1.1). Met andere woorden het NHI fase 1+ model moet geschikt zijn voor de
volgende strategische en operationele vragen van MNP en Waterdienst op landelijke schaal:
1.
2.

3.

4.

Hydrologische ondersteuning van bestrijdingsmiddelenmodel PEARL
www.pearl.pesticidemodels.nl
Hydrologische ondersteuning van nutriënten emissiemodel STONE
http://www.alterra.wur.nl/NL/onderzoek/Werkveld+Water+en+Klimaat/Integraal+Waterbeheer/Abo
ut+STONE/
Ondersteuning strategisch onderzoek
a. Klimaatverandering
b. Zeespiegelstijging
c. Effecten van ingrepen in het watersysteem
Ondersteuning LCW droogte instrumentarium
lcw.demis.nl

2 Een toegankelijk model
Het tweede doel van de NHI projectgroep is om het modelinstrumentarium op een dusdanige open manier
op te zetten en te onderhouden, dat het reproduceerbaar is en inzichtelijk voor buitenstaanders.
3 Toepasbaar op regionaal en lokale schaal
Daarnaast wil de NHI projectgroep dat het instrumentarium ook door andere waterbeheerders in
Nederland gebruikt kan worden als raamwerk voor regionale of lokale studies. In fase 1 en 1+ is voor dit
doel nog beperkt aandacht geweest. In fase 2 zal dit sterker worden, zonder de landsdekkende
consistentie uit het oog te verliezen.
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1.4

Doelstelling rapportage
Deze rapportage levert vooral een bijdrage aan de tweede en derde doelstelling van de NHI projectgroep.
De NHI projectgroep wil met deze rapportage inzicht geven in:
− de opbouw en de werking van het modelinstrumentarium (hoofdrapport)
− de werkwijze waarop modelinvoer is aangemaakt voor het instrumentarium (deelrapporten)
De rapportage bestaat uit drie onderdelen:
Hoofdrapport
− Algemene beschrijving van NHI
− Algemene beschrijving van de modelonderdelen
Deelrapporten (1-13)
− Werkwijze van aanmaken modelinvoer
− Plausibiliteit en toepassingsbereik modelinvoer
− Aanbevelingen voor volgende fasen
Overzicht deelrapporten:
1. Ondergrond
2. Zoet-zout
3. Maaiveld
4. Regionaal oppervlaktewater
5. Drainageweerstanden
6. Landelijk oppervlaktewater
7. Meteorologie
8. Buisdrainagekenmerken
9. Landgebruik
10. Beregening
11. Bodem
12. Gewaskenmerken
13. Onttrekkingen
Een overzicht van de deelrapporten en hun relatie tot de NHI fase 1+ modelinvoer is gegeven in Bijlage 1.
Validatierapport
− Beoordeling van de modelinvoer
− Beoordeling van de modeluitvoer in het licht van bovengenoemde toepassingen
− Beoordeling van het modelgedrag

1.5

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt de samenhang tussen de verschillende modelonderdelen van het NHI beschreven.
Tevens worden de aanpassingen toegelicht die in Fase 1+ zijn gemaakt ten opzichte van Fase 1. In de
hoofdstukken 3, 4, 5 en 6 worden de modelonderdelen MODFLOW, MetaSWAP, MOZART en DM
besproken.
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2

MODELONDERDELEN NHI FASE 1+

2.1

Gekoppelde concepten
Het NHI fase 1+ kent de volgende modelonderdelen met bijbehorende rekencodes (zie Figuur 8):
1. Verzadigde zone (grondwater) - MODFLOW
2. Onverzadigde zone - MetaSWAP
3. Regionaal oppervlaktewater - MOZART
4. Landelijk oppervlaktewater - DM

DM

MOZART

MetaSWAP

Landelijke

Regionaal

Onverzadigde zone

oppervlaktewater

oppervlaktewater

4

2
1

3
MODFLOW
Verzadigde zone

5
Figuur 1

Modelonderdelen van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium Fase 1+.
De nummers duiden op de typen koppelingen genoemd in de tekst

De koppelingen tussen de rekencodes zijn in genummerd. Hieronder worden de specifiek kenmerken van
deze koppelingen beschreven.
1
−
−
−
−
−
2
−
−

MODFLOW en MetaSWAP
On-line volledig gekoppeld in één modelcode. In deze code wordt MetaSWAP als het ware
aangeroepen als een MODFLOW package.
MODFLOW stuurt grondwaterstanden naar MetaSWAP.
MetaSWAP levert een uitwisselingsflux tussen verzadigde zone (grondwater) en onverzadigde zone
(grondwateraanvulling dan wel capillaire opstijging).
In cellen met beregening uit grondwater kan MetaSWAP ook een onttrekkingsvraag aan MODFLOW
toekennen.
Berekeningen en uitwisseling vinden plaats op dagbasis.
MOZART en MetaSWAP
On-line koppeling met losse codes (losse programma’s wachten steeds op elkaars uitvoer).
Koppeling werkt via een zogenaamde vraag- en allocatiefase. In de vraagfase wordt de waterbehoefte
vastgesteld, en in de allocatiefase wordt berekend in hoeverre aan deze waterbehoefte kan worden
voldaan.
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−

−
−
3
−
−
−
−
−

2.2

In cellen met beregening uit oppervlaktewater kan MetaSWAP ook een onttrekkingsvraag aan
MOZART toekennen, andersom kan MOZART in de allocatiefase aangeven of aan deze vraag kan
worden voldaan.
MetaSWAP levert een oppervlaktewaterflux naar Mozart als regenwater oppervlakkig afstroomt over
het maaiveld (runoff) richting oppervlaktewater.
Berekeningen MetaSWAP op dagbasis, MOZART op decadebasis; uitwisseling op decadebasis.
MOZART en MODFLOW
On-line koppeling met losse codes (losse programma’s wachten steeds op elkaars uitvoer).
Koppeling werkt via een zogenaamde vraag- en allocatiefase.
MODFLOW berekent de uitwisseling tussen grond- en oppervlaktewater bestaande uit de afvoerflux
naar (dan wel aanvoerflux vanuit) waterlopen, buisdrainage en verzadigde afvoer via maaiveld.
Op basis van de door MODFLOW berekende flux en af- en aanvoermogelijkheden wordt in MOZART
een nieuw waterpeil berekend en weer teruggegeven aan Modflow.
Berekeningen MODFLOW op dagbasis, MOZART op decadebasis; uiwisseling op decadebasis.

4
−
−
−

MOZART en DM
On-line koppeling met losse codes (losse programma’s wachten steeds op elkaars uitvoer).
Koppeling werkt via een zogenaamde vraag- en allocatiefase.
MOZART berekent eerst in de vraagfase een waterbalans van het regionale watersysteem. MOZART
berekent hierbij waar er in het regionale systeem wateroverschotten zijn en waar watertekorten. DM
rekent vervolgens het hoofdsysteem door, waarbij de verschillende regionale wateroverschotten en –
tekorten landelijk worden verdeeld. Uit de berekening blijkt waar in het regionale systeem aan de
eventuele tekorten kan worden voldaan (er is genoeg inlaatwater beschikbaar) en waar niet.
Uitgaande van deze berekening berekent MOZART in de allocatiefase nieuwe waterpeilen, waarbij
het waterpeil is uitgezakt of bepaalde onttrekkingen worden gekort als er niet genoeg inlaatwater
beschikbaar bleek.

5
−

MODFLOW en DM
Er is geen werkelijke koppeling tussen MODFLOW en DM, echter de waterlopen uit DM zijn wel
geparametriseerd in MODFLOW om uitwisseling tussen landelijk oppervlaktewater en het grondwater
mogelijk te maken. De uitwisselingsflux wordt niet naar DM doorgegeven.

Gebruik deelmodellen
Het is niet noodzakelijk dat altijd alle modelconcepten meedraaien in het NHI fase 1+ model. Dit kan
voordelen hebben voor onder andere rekentijd en geheugengebruik. De volgende combinaties zijn
mogelijk met bijbehorende randvoorwaarden:
MODFLOW:
− MODFLOW kan individueel alleen stationair worden doorgerekend;
− Grondwateraanvulling wordt vastgesteld op gemiddelde aanvulling uit MODFLOW-MetaSWAP run
over periode 1971-2000;
− Oppervlaktewaterpeilen worden vastgesteld op vaste zomer- en winterstreefpeilen zoals bepaald als
beginwaarden voor MOZART en DM.
MODFLOW-MetaSWAP:
− Oppervlaktewaterpeilen worden vastgesteld op vaste zomer- en winterstreefpeilen zoals bepaald als
beginwaarden voor MOZART en DM.
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MODFLOW-MetaSWAP-MOZART:
− Waterbeschikbaarheid wordt optimaal verondersteld, met andere woorden er is altijd voldoende water
beschikbaar voor alle peilwensen in het regionale oppervlaktewater.

2.3

Versies modelcodes
Aan de ontwikkeling van de verschillende modelcodes wordt nog gewerkt. Voor NHI fase 1+ worden de
volgende versies gebruikt:
1
− MODFLOW: versie 16.1 (door Deltares en Alterra ontwikkelde variant van MODFLOW 88 );
− MetaSWAP: versie 6.2.25;
− MOZART: versie 1.6g;
− DM versie 3.21.

2.4

Hoofdlijnen veranderingen NHI model in Fase 1+
In NHI fase 1+ is uitgegaan van het NHI model van fase 1. Dit was een directe vertaling van de bestaande
landsdekkende modellen naar de nieuwe rekencodes. Ten behoeve van fase 1+ zijn de onderstaande
veranderingen doorgevoerd. Deze veranderingen worden in meer detail beschreven in de deelrapporten 1
tot en met 13.
MODFLOW
− De parametrisatie van de ondergrond is in Fase 1+ vervangen door een nieuwe parameterisatie
afgeleid uit REGIS II. De nieuwe ondergrondschematisatie bestaat net als in fase 1 uit vier
modellagen (drie afgesloten lagen en één freatische laag).
− Onttrekkingen zijn opnieuw ingebracht op basis van het landelijk RIZA bestand, aangevuld met
putinformatie van drinkwaterbedrijven voor enkele regio’s.
− Zoet-zout verdeling in de ondergrond is opnieuw afgeleid uit metingen. Deze verdeling is echter
statisch, pas in fase 2 zal met stofverplaatsing worden gerekend.
MetaSWAP
− Er is een nieuwe schematisatie in bodemfysische eenheden gerealiseerd die direct aansluit bij de
nieuwe bodemkaart 1:50.000. Dit in plaats van de oude schematisatie, die aansloot op de bodemkaart
van 1:250.000. Deze verfijning heeft geleid tot een toename met een factor tien in het aantal
bodemfysische eenheden.
− De landgebruikskaart is geüpdatet op basis van LGN5.
− Er is een nieuwe beregeningskaart aangemaakt gebaseerd op LEI-gegevens en kennisregels.
− Er is een methode toegevoegd om de neerslag en verdamping per MetaSWAP-rekencel te corrigeren
voor de klimaatgemiddelde afwijking in neerslag en verdamping tussen de rekencel en het
meteostation.
− De kennistabellen voor gewasontwikkeling en gewasverdamping zijn aangepast.
MOZART
− Het regionale oppervlaktewater is sterk verbeterd ten opzichte van fase 1. In heel Nederland zijn de
afwateringsgebieden met gemiddeld een factor vier verfijnd, waardoor de dynamiek in het
1

MODFLOW 88 verschilt wat betreft de werking van de traditionele packages (modules van MODFLOW)
en de solver (rekenkern) weinig van meer recente versies. Echter, de aansturing is anders en allerlei
recente packages zijn niet beschikbaar in MODFLOW 88.
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−

−

oppervlaktewater beter kan worden beschreven. In laag Nederland is in een omvangrijk project
actuele informatie over het oppervlaktewater ingewonnen bij de waterschappen (HKV, 2006). Voor
hoog (vrij afwaterend) Nederland zijn in NHI fase 1+ nieuwe afvoerrelaties afgeleid op basis van
waterschapsgegevens en de nieuwste GIS informatie.
Voor de berekening van de uitwisseling tussen grond- en oppervlaktewater zijn opnieuw freatische
lekweerstanden afgeleid, op basis van de meest recente kennis die bij de verschillende instituten
aanwezig is.
In de MOZART code is wateraanvoer ook voor hellende gebieden mogelijk gemaakt.

DM
− De DM code is bij de overdracht van RIZA naar Deltares opnieuw bekeken en op enkele kritische
punten verbeterd. Een belangrijke aanpassing is de controle op de waterbalans bij de koppelpunten
van de regionale netwerken aan de landelijke rijkswateren.
− Verder zijn in vergelijking met fase 1 een aantal zaken in de DM-schematisatie en in de invoer data
aangepast. Dit betreft o.a. peil-oppervlak-volume relaties voor grote oppervlaktewateren, vaste
lozingen en onttrekkingen uit oppervlaktewater, en de gehanteerde Maasafvoeren. De Maasafvoeren
zijn opnieuw bepaald op basis van de Monsin reeks en het Maasafvoerverdrag met België.
− Het DM netwerk is grof en beperkt geparametriseerd wat betreft peilen en bodemhoogten. Ten
behoeve van de interactie met MODFLOW is de werkelijke ligging van de landelijke
oppervlaktewateren vastgesteld en is de peil- en bodemhoogte-informatie aangevuld.
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3

MODFLOW: VERZADIGDE ZONE

3.1

Algemeen
De rekencode MODFLOW (Harbaugh, 1988) is ontwikkeld door de USGS (de geologische dienst van de
VS). MODFLOW staat voor ‘MODular groundwater FLOW model’. Het bestaat uit een verzameling van
bouwstenen (modules of packages) welke naar eigen inzicht van de modelleur ingezet kunnen worden.
Doordat de rekencode public-domain is kunnen eenvoudig nieuwe concepten in de vorm van modules
worden toegevoegd of aangepast. Dit maakt dat MODFLOW een zeer populaire code is. Sinds de
ontwikkeling van MODFLOW in 1983 zijn er tientallen concepten toegevoegd door zowel de USGS zelf als
externe onderzoeksinstituten. MODFLOW is gebaseerd op de eindige differentie techniek om de
differentiaalvergelijking van grondwaterstroming op te lossen en maakt hierdoor gebruik van rechthoekige
cellen. MODFLOW benadert de stroming quasi 3D. Dat wil zeggen dat de ondergrond wordt
geschematiseerd in watervoerende lagen waarin alleen horizontale stroming plaatsvindt en scheidende
lagen waarin alleen verticale stroming plaatsvindt.
Meer informatie, waaronder de handleiding van MODFLOW, is te vinden op:
http://water.usgs.gov/software/lists/ground_water.

3.2

MODFLOW packages NHI fase 1+
Binnen het NHI fase 1+ model worden de volgende MODFLOW packages gebruikt om de
grondwaterstroming te berekenen:
Package
BAS (basic package) (niet in figuur)
BCF (block centered flow package)
MOC (density package)
ANI (anisotropy package)

HFB (horizontal flow barrier
package)
RIV (river package)
DRN (drainage package)
SOF (saturated overland flow
package)
WEL (well package)
MetaSWAP (MetaSWAP ‘package’)
RCH (recharge package) (niet in
figuur)
GHB (general head boundary
package) (niet in figuur)

Omschrijving
Basiskenmerken MODFLOW model
(Quasi 3D) stroming door de ondergrond
Dichtheidsafhankelijke aanpassing van de stijghoogten (er wordt
niet gerekend met stofverplaatsing)
Stroming door anisotrope pakketten (b.v. gestuwde pakketten)
waardoor de transmissiviteit (kD) voor horizontale stroming in de
ene richting groter is dan in de andere richting
Volledige of gedeeltelijke belemmering van stroming door barrières
(b.v. breuken)
Stroming naar de waterlopen (uitwisseling met MOZART gaat via
deze package)
Stroming naar (buis)drainage in landelijk en stedelijk gebied
Stroming via maaiveld doordat de grondwaterstand boven maaiveld
komt (eigen ontwikkelde package, werkt als DRN package)
Infiltratie of onttrekking vanuit putten
Koppeling met onverzadigde zone model MetaSWAP is uitgevoerd
middels een nieuwe package (Van Walsum, 2006).
Grondwateraanvulling (alleen in stationaire situatie)
Uitwisseling grondwater met Duitsland en België
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Beregening
MetaSWAP
Onttrekking
WEL
Oppervlakte
water
RIV

Grondwateraanvulling
MetaSWAP

Drainage
DRN

Verz.
O’flow
SOF

Buisdr. Riolering

Breuken
HFB

Stroming
BCF
Dichtheid
MOC

Figuur 2

3.3

Cl-

Anisotropie
ANI

MODFLOW package in NHI fase 1+

Basiskenmerken MODFLOW model
De basiskenmerken van het MODFLOW zijn in de BAS package opgelegd.

3.3.1

Horizontale modelschematisatie
Het MODFLOW NHI model bestrijkt Nederland en een ruim gebied er omheen:
− minimum X-coördinaat = 0.0 m,
maximum X-coördinaat = 300.000 m;
− minimum Y-coördinaat = 300.000 m, maximum Y-coördinaat = 625.000 m.
Het model kent 1200 kolommen bij 1300 rijen van 250x250 m gridcellen. Niet alle cellen zijn actief (lees:
worden doorgerekend) in het MODFLOW model. In de freatische laag 1 zijn alle cellen binnen de
landsgrenzen actief (Figuur 3, links). De diepere modellagen kennen ook buiten Nederland actieve cellen
(Figuur 3, rechts).
De modelgrenzen zijn verschillend voor de verschillende lagen:
− Laag 1: dichte grenzen rondom op de landsgrens;
− Laag 2-4: vaste stijghoogten rondom het actieve modelgebied (rood in Figuur 3, rechts). Door gebruik
te maken van de GHB package buiten de landsgrenzen wordt ervoor gezorgd dat de stijghoogten op
de landsgrens goed voorspeld worden. Buiten Nederland heeft het MODFLOW model dan ook geen
werkelijke waarde.
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Figuur 3

3.3.2

Modelgebied met actieve cellen (blauw), inactieve cellen (grijs) en vaste
stijghoogte cellen (rood) voor modellaag 1 (links) en modellagen 2-4 (rechts)

Verticale modelschematisatie
Het MODFLOW model bestaat uit 4 watervoerende modellagen. De laagindeling is gebaseerd op een
vereenvoudiging van REGIS II.0. In het deelrapport Ondergrond wordt dit nader toegelicht. De modellagen
hebben ruimtelijk variabele niveaus en laagdikten.

Deklaag = watervoerende pakket 1 + slecht doorlatende laag 1
Watervoerende pakket 2
Slecht doorlatende laag 2
Watervoerende pakket 3
Slecht doorlatende laag 3
Watervoerende pakket 4
Geohydrologische basis

Figuur 4

3.3.3

Modellaagindeling NHI Fase 1+ MODFLOW model.

Temporele modelschematisatie
Het MODFLOW model kan individueel (zonder de overige NHI modelonderdelen) stationair worden
doorgerekend.
Het MODFLOW model kan in combinatie met MetaSWAP niet-stationair worden doorgerekend op
dagbasis. Er is voorzien in meteorologische informatie voor de periode 1971-2000. De overige packages
zijn niet variabel geparametriseerd over de tijd.
In combinatie met MetaSWAP kan het MODFLOW model ook gekoppeld met MOZART gedraaid worden.
Dit kan zowel met als zonder DM.
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4

METASWAP: ONVERZADIGDE ZONE

4.1

Algemeen
De onverzadigde zone speelt een sleutelrol in de hydrologische kringloop en vormt een belangrijke
component in een integraal hydrologisch modelinstrumentarium. Deze zone is via neerslag en verdamping
de link met de atmosfeer en bepaalt de grondwateraanvulling. Ook zijn in belangrijke mate de
mogelijkheden van landgebruik en natuur afhankelijk van de condities in de onverzadigde zone. Voor
regionale en nationale vraagstukken is er daardoor vraag naar een onverzadigde zone model dat:
nauwkeurige resultaten geeft;
snel genoeg rekent;
aan andere modellen gekoppeld kan worden.
Op het ogenblik is het gebruik van SWAP (Kroes en Van Dam, 2003) als geavanceerd model niet snel
genoeg voor toepassingen met meer dan 20 000 rekeneenheden. Voor een landsdekkende resolutie van
250 x 250 m2 zijn meer dan 500 000 eenheden nodig. Daarom is gezocht naar een alternatief. Bij Alterra is
hiervoor een metamodel van SWAP ontwikkeld, genaamd MetaSWAP. Dit nieuwe model maakt ook
onderdeel uit van het integrale modelsysteem SIMGRO (Van Walsum et al., 2006). Het model is niet
bedoeld als vervanging van SWAP. Hoofddoelstelling van de modelontwikkeling is vooral het verminderen
van de rekeninspanning van het regionale (of nationale) hoofdmodel ten opzichte van een koppeling met
SWAP.

4.2

MetaSWAP concept
MetaSWAP beschrijft de niet-stationaire stroming van water in de onverzadigde zone. MetaSWAP is
gebaseerd op rekenexperimenten met een stationaire versie van SWAP, vandaar het voorvoegsel ‘meta‘
in de naam. SWAP zelf is een deterministisch model, dat de stroming van water op basis van de Richardsvergelijking beschrijft (Kroes en Van Dam, 2003).
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Figuur 5

Schematisering van SWAP en MetaSWAP. MetaSWAP berekent het vochtgehalte voor
beide lagen met de bijbehorende flux. Deze resultaten kunnen worden neergeschaald
naar een stationair profiel met vochtgehalte en drukhoogten voor alle SWAP
bodemlagen.

In SWAP is de bodem geschematiseerd tot een aantal rekencompartimenten (zie Figuur 5), allen met hun
eigen bodemfysische karakteristieken (hoewel ook SWAP in de praktijk twee bodemfysische
karakteristieken hanteert, namelijk een voor de bodemgrond en een voor de ondergrond). SWAP houdt
voor ieder rekencompartiment de stijghoogte en het vochtgehalte bij, en berekent de fluxen tussen de
verschillende compartimenten op basis van de opgelegde randvoorwaarden en berekende verschillen in
stijghoogte.
Om tot een vereenvoudiging te komen gaat MetaSWAP standaard uit van een bodemprofiel met twee
lagen: de wortelzone en de ondergrond (Figuur 5). Voor deze lagen zijn metarelaties gedefinieerd voor de:
totale berging in de wortelzone als functie van de gemiddelde drukhoogte in de wortelzone en de
grondwaterstand;
totale berging in de ondergrond als functie van de gemiddelde drukhoogte in de wortelzone en de
grondwaterstand;
flux tussen de wortelzone en de ondergrond, eveneens als functie van de gemiddelde drukhoogte in
de wortelzone en de grondwaterstand.
Deze metarelaties zijn afgeleid door het doen van rekenexperimenten met een stationaire versie van
SWAP voor:
21 bodemprofielen (Wösten et al., 1988);
29 diktes van wortelzones: van 5 tot 300 cm;
52 grondwaterstanden: van 2 tot 10000 cm –mv;
91 fluxen: van 15 mm/d verdamping tot 500 mm/d percolatie.
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In totaal zijn dus 2.881.788 stationaire SWAP-berekeningen uitgevoerd en geconverteerd naar een
database, die als invoer dient voor MetaSWAP.
MetaSWAP berekent de onverzadigde stroming in de bodem op basis van de metarelaties. Voor de
reductie van de evapotranspiratie als gevolg van droogte maakt MetaSWAP gebruik van het concept van
Feddes (Feddes et al., 1978). Daarnaast zijn in het model deterministische concepten opgenomen voor
verschillende andere processen, zoals oppervlakkige afvoer, verdamping vanuit plassen, infiltratie in de
bodem, interceptie en beregening. Voor een uitgebreide beschrijving van de theorie en de numerieke
oplossingsmethodiek verwijzen we naar Veldhuizen et al. (2006) en Van Walsum et al. (2007).
Een belangrijke eigenschap van de werkwijze is dat de resultaten van MetaSWAP op ieder moment
kunnen worden neergeschaald naar een gedetailleerd profiel ten aanzien van het verloop van de
drukhoogten en de vochtverdeling. Het neerschalen kan plaatsvinden doordat er een eenduidige relatie
bestaat tussen de toestandsvariabelen van MetaSWAP en het vocht- en drukhoogteprofiel uit de
stationaire SWAP-berekeningen. De toestandsvariabelen van MetaSWAP bestaan uit vochtgehalte in
wortelzone en ondergrond, grondwaterstand en flux. De stationaire vocht- en drukhoogteprofielen van
SWAP uit de voorbewerking zijn vastgelegd in een database.
De verschillen tussen de resultaten van SWAP en MetaSWAP liggen zoals gezegd besloten in beide
modelconcepten. Daar waar SWAP dynamische berekeningen per gedetailleerde laag berekent, rekent
MetaSWAP met stationaire metarelaties voor slechts twee lagen. Hierdoor zal MetaSWAP een grotere
vereffening van vochtgehalten berekenen en geen golfachtige verwerking van neerslaggebeurtenissen
laten zien. De MetaSWAP-resultaten kunnen wel neergeschaald worden naar profielen met een variabel
vochtgehalte (zoals te zien is in figuur 5) en drukhoogten. Deze verschillen in vochtverdeling kunnen een
rol spelen bij het gebruik in waterkwaliteitsstudies. MetaSWAP kan zo bijvoorbeeld gebruikt worden om als
basis voor waterkwaliteitsberekeningen te dienen, zoals voor het nutriëntenmodel ANIMO (Groenendijk et
al., 2005) of het pesticidenmodel PEARL (Leistra et al., 2000). Deze koppelingen tussen MetaSWAP en de
waterkwaliteitsmodellen is nog niet gevalideerd. Dit zal op korte termijn moeten worden uitgevoerd.
Dat MetaSWAP met stationaire metarelaties werkt, legt mogelijk ook beperkingen aan de tijdstapgrootte.
Uit een vergelijkende studie tussen SWAP en metaSWAP blijkt dat dagwaarden goede resultaten
opleveren, maar het effect van kleinere en grotere tijdstappen zal verder onderzocht moeten worden
(Schaap & Dik, 2007).
Het is belangrijk om de plaats van MetaSWAP in het ‘hydrologische model-landschap’ van Nederland te
kennen. Zoals eerder al opgemerkt, is MetaSWAP niet ontwikkeld om SWAP te vervangen. Zo zijn
verschillende concepten uit SWAP niet opgenomen in MetaSWAP. We noemen concepten voor
gewasontwikkeling, preferente stroming, temperatuur en ijsvorming. Daarnaast vertoont MetaSWAP
beperkingen
ten
aanzien
van
diepe
grondwaterstanden
met
percolatiepulsen
en
grondwaterstandsfluctuaties bij kleine bergingscapaciteiten. Bij de toepassing van MetaSWAP dienen
deze beperkingen in acht genomen te worden.
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4.3

Basiskenmerken MetaSWAP model
Horizontale modelschematisatie
De horizontale schematisatie van het MetaSWAP model is gelijk aan de schematisatie van MODFLOW
modellaag 1.
Verticale modelschematisatie
De verticale schematisatie van MetaSWAP bestaat uit twee onderdelen: een wortelzone en een
ondergrond. De dikten van deze zogenaamde rekencompartimenten hangen af van de bodemfysische
eenheid in combinatie met het landgebruik van een cel.
Temporele modelschematisatie
Het MetaSWAP model kan alleen in combinatie met MODFLOW niet-stationair worden doorgerekend op
dagbasis. Er is voorzien in meteorologische informatie voor de periode 1971-2000.
Deze combinatie kan ook gekoppeld met MOZART met of zonder DM gedraaid worden op decadebasis
voor de periode 1971-2000.
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5

MOZART: REGIONAAL OPPERVLAKTEWATER

5.1

Algemeen
MOZART (Model voor Onverzadigde Zone voor landelijke Analyses en Regionale Toepassing) berekent
de vraag en het aanbod van water vanuit het landelijk gebied. MOZART is ontwikkeld door WL in opdracht
van RIZA als opvolger van DEMGEN in het PAWN instrumentarium (WL|Delft Hydraulics 1995).
In MOZART is het regionale oppervlaktewatersysteem geschematiseerd in twee categorieën:
− Local surface waters zijn afwateringseenheden waarvoor een waterbalans wordt opgesteld. De local
surface waters lozen op en onttrekken aan het districtwater;
− Districtwateren zijn die regionale oppervlaktewateren die niet reeds in een local surface water of in
DM (zie hoofdstuk 6) zijn ingedeeld. De districtswateren vormen de link tussen MOZART en DM. De
totale watervragen en –lozingen worden op districtsniveau bepaald en kunnen gekoppeld worden aan
DM, waarbij DM de beschikbaarheid van oppervlaktewater uit het netwerk bepaalt.
In het PAWN instrumentarium berekent MOZART de waterbalans voor zowel het regionale
oppervlaktewater als de onverzadigde zone. In het NHI berekent MOZART alleen nog de waterbalans van
het regionale oppervlaktewater. De uitwisseling van water tussen onverzadigde zone en grondwater wordt
in het NHI berekend door de koppeling met MODFLOW – MetaSWAP.

5.2

MOZART concepten
MOZART heeft tot doel de verdeling van water in het regionale watersysteem van Nederland te
modelleren. MOZART modelleert de afvoer en aanvoer van water en de verdeling van het water over de
verschillende gebruikers van het water. Het regionale oppervlaktewater is in MOZART verdeeld in
eenheden die 'local surface waters' genoemd worden. Meerdere local surface waters vormen samen een
'district'. In totaal zijn er ongeveer 140 districten. Per local surface water berekent MOZART elke tijdstap
een waterbalans. De termen van de waterbalans zijn weergegeven in Figuur 6. Naast de waterbalans
houdt MOZART ook een chloridebalans bij en een balans van systeemvreemd water.
MOZART kent twee typen local surface waters: peilbeheerst en vrij afwaterend. Deze worden in de
berekening verschillend behandeld.
Peilbeheerste local surface waters worden gekenmerkt door een streefpeil. Wanneer het streefpeil niet kan
worden gehandhaafd, kan de waterstand beneden peil zakken. Wateroverschotten kunnen volgens het
modelconcept altijd volledig worden geloosd. Daarnaast is wateraanvoer in peilbeheerste local surface
waters mogelijk. Met deze wateraanvoer wordt aan watervragen voldaan volgens een prioriteitsstelling.
Peilbeheerste local surface waters zijn vooral te vinden in het holocene deel van Nederland. De
schematisatie van de peilbeheerste local surfacewaters is recentelijk herzien, volgens (HKV, 2006).
Vrij afwaterende local surface waters representeren het oppervlaktewater in hellend Nederland. Deze local
surface waters worden gekenmerkt door afvoerafhankelijke waterstandsvariatie. Met een toenemende
afvoer neemt ook de waterstand toe. Wateraanvoer is niet altijd mogelijk. Vrij afwaterende local surface
waters kennen geen streefpeil of peilopzet. In NHI fase 1+ is de schematisatie van de vrij afwaterende
local surface waters herzien, zoals beschreven in deelrapport 4.
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Figuur 6

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

In MOZART wordt het lokaal gevoerde waterbeheer gerepresenteerd door gebruikers. Er worden vijf
gebruikers onderscheiden: peilbeheer, doorspoeling, beregening landbouw, industrie en drinkwater. De
volgorde waarop deze gebruikers van water worden voorzien, wordt beïnvloed door een op te geven
prioriteitsstelling. Heeft volgens de regionale verdringingsreeks bijvoorbeeld peilbeheer voor de stabiliteit
van waterkeringen prioriteit boven beregening van landbouwgewassen, dan krijgt de gebruiker peilbeheer
in MOZART eerst het beschikbare water. Als er vervolgens te weinig water beschikbaar is, krijgt de
gebruiker beregening niet al het gewenste water, alsof er een beregeningsverbod van kracht is. Een
eventuele korting op beschikbaar beregeningswater wordt teruggekoppeld aan MetaSWAP, dat hierop de
gegeven beregeningsgift aanpast.
De berekende bergingsverandering vertaalt zich in een veranderde oppervlaktewaterstand in het local
surface water. Of beter, in het peilgebied binnen het local surface water. Want in tegenstelling tot de voor
een local surface water in zijn geheel opgestelde waterbalans, wordt de resulterende
waterstandsverandering ruimtelijk fijner verdeeld. In het holocene deel van Nederland worden de
waterstandsveranderingen per peilvak opgegeven, in het pleistocene deel van Nederland zijn gebieden
onderscheiden waar de waterstand verwacht wordt significant te verschillen; denk hierbij vooral aan
stuwen. De veranderde oppervlaktewaterstand wordt teruggekoppeld aan MODFLOW–MetaSWAP en
beïnvloedt vervolgens de grootte van de drainage- of infiltratieflux.
Door het opstellen van een waterbalans van het regionale oppervlaktewater berekent MOZART de totale
watervraag, of het wateroverschot van het regionale systeem. De koppeling met het DM beantwoordt de
vraag of het gevraagde water beschikbaar is in het hoofdsysteem. Als dit het geval is, én wateraanvoer is
fysiek mogelijk, kan aan alle watervragen worden voldaan. Zo niet, dan worden de verschillende
gebruikers volgens de geldende prioriteitsstelling gekort.
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Figuur7

5.3

Indeling Nederland in local surfacewaters (links) en districten (rechts)

Basiskenmerken MOZART model
Horizontale modelschematisatie
In totaal zijn 8750 local surfacewaters, onderverdeeld in zo’n 60.000 peilgebieden, en 130 districtswateren
gedefinieerd voor Nederland. De indeling in districten en districtswateren is niet herzien ten opzichte van
het PAWN instrumentarium. De indeling in local surfacewaters wel.
In peilbeheerst Nederland is de indeling in local surfacewaters gebaseerd op aggregatie van door de
waterschappen gehanteerde peilvakken. Dit is gebeurd op basis van gelijke kenmerken van de peilvakken
(bijvoorbeeld bodemtype, overheersend landgebruik, drooglegging). De werkwijze wordt beschreven in
(HKV, 2006)
De indeling van local surfacewaters in vrij afwaterend Nederland is gebaseerd op het afstromingspatroon.
Hierin worden primaire waterlopen onderscheiden als waterlopen die een maatgevende afvoer hebben van
meer dan 100 l/s. De begrenzing van de local surfacewaters ligt op die locaties waar de primaire
waterlopen bij elkaar samenkomen. In deelrapport 4 wordt hier verder op ingegaan. Figuur 8 geeft een
voorbeeld van deze indeling voor een gebied ten oosten van Amersfoort.
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Figuur 8

Indeling in local surfacewaters (bruine lijnen) en peilgebieden (rode dunne lijnen)
voor een gebied ten oosten van Amersfoort.

Temporele modelschematisatie
MOZART kan gedraaid worden in combinatie met MODFLOW-MetaSWAP, maar ook los. Daarnaast kan
naar keuze DM toegevoegd worden. De tijdstap is altijd decadebasis. Er is voorzien in meteorologische
informatie voor de periode 1971-2000.
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6

DM: LANDELIJK OPPERVLAKTEWATER

6.1

Algemeen
Het Distributiemodel (DM) heeft een lange historie. In de eerste PAWN studie na het extreem droge jaar
1976 is het Distributiemodel ontwikkeld door RAND (L.H. Wegner, 1981). In deze eerste versie van het
model was zowel de schematisatie als het beheer hard geprogrammeerd in de code. Het model was dus
niet flexibel. Ten tijde van de derde nota waterhuishouding is door WL en RIZA een compleet nieuwe
versie van het model ontwikkeld die wel aan de vereiste flexibiliteitseisen voldeed en een andere
oplosmethode had (WL|Delft Hydraulics en RIZA, 1988/1989). Deze versie is jarenlang gebruikt. Tijdens
en na de landelijke droogtestudie (2005) heeft RIZA nog diverse wijzigingen in het model aangebracht qua
invoerstructuur en modelcode. De door RIZA aan Deltares overgedragen versie is dan ook te beschouwen
als de 3e generatie van het Distributiemodel. In NHI fase 1+ wordt gebruik gemaakt van DM versie 3.21.
Het DM bepaalt de waterverdeling in een geschematiseerd stelsel van oppervlaktewateren. Hierbij worden
de volgende randvoorwaarden gebruikt:
beperkingen in het geschematiseerde stelsel (b.v. gemalen, overlaten, etc.)
de vraag en aanbod van water
het gevoerde kwantitatieve waterbeheer volgens in de invoer opgegeven regels
De belangrijkste aannames van het Distributiemodel zijn:
De waterbeweging is stuurbaar, dat wil zeggen dat water met inzet van de juiste middelen binnen de
lengte van een rekentijdstap overal waar gewenst kan worden gebracht (evenwichtstoestand binnen
de tijdstap lengte); daarom wordt nu een rekentijdstap van tien dagen (een decade) in DM gebruikt;
De mogelijkheden tot sturing worden daadwerkelijk ingezet om een maximale aan- en afvoer te
realiseren (minimalisatie van watertekort en overlast).
Voor implementatie van het kwantitatieve beheer biedt het model enkele specifieke voorzieningen. Een
belangrijke optie is de mogelijkheid om aan afzonderlijke (deel)vragen van watergebruikers een prioriteit
toe te kennen. Op die manier kan in situaties met watertekort voorrang worden gegeven aan bijvoorbeeld
een onttrekking voor drinkwatervoorziening boven een onttrekking voor landbouwberegening elders.
Watervragen of lozingen met een lagere prioriteit zullen bij (lokale) tekorten als eerste worden beperkt
conform de verdringingsreeks.

6.2

DM concepten
Het Distributiemodel wordt vaak in combinatie met het model MOZART (hoofdstuk 5) gebruikt. Het
Distributiemodel netwerk is opgebouwd uit takken en knopen (zie Figuur 9)
Knopen representeren volumes water, maar ook:
locaties waar waterlopen samen komen;
locaties waar een aan water gerelateerde activiteiten plaatsvinden (lozing, onttrekking);
randen van het beschouwde systeem (Noordzee, Waddenzee).
In het model worden de berekeningen per knoop uitgevoerd.
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Figuur 9

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

Water stroomt van de ene naar de andere knoop via een tak. De tak representeert de uitwisseling tussen
twee knopen, met de bijbehorende beperkingen. Voorbeelden van deze beperkingen zijn de capaciteit van
een pomp, een verval of de eventueel peilafhankelijke fysieke/hydraulische capaciteit van een waterloop.
Verder kan bij een tak een gewenst debiet worden opgegeven met bijbehorende prioriteit; een typische
toepassing is een gewenst debiet voor inname en lozing voor koelwater door elektriciteitscentrales.
Voor het aanvoeren van water en het afvoeren van overtollig water kunnen regels worden opgegeven per
knoop, de zogenaamde verdeelsleutels. Deze sleutels geven aan via welke routes water aangevoerd dan
wel geloosd moet worden. Er kunnen verschillende typen beslisregels worden gespecificeerd:
vaste of variabele verhouding in de tijd;
afhankelijk van het peil op de knoop;
afhankelijk van een debiet of zoutconcentratie elders in het netwerk.
Lozingen op en onttrekkingen aan het DM vinden plaats op de knopen. De MOZART districten zijn daarom
gekoppeld aan de knopen. De districten representeren een verzameling van polders, vrij afwaterende
en/of gestuwde gebieden. Districten zijn opgebouwd uit kleinere eenheden, de afwateringselementen
(local surface water) of peilgebieden (weir areas). MOZART berekent de watervragen per district, per
prioriteit voor verschillende gebruikers in het district. In het NHI wordt het landelijk gebied met ModflowMetaSwap doorgerekend; de afvoer vanuit het landelijk gebied, maar ook de gewenste aanvoer (infiltratie
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vanuit de waterlopen of beregening uit oppervlaktewater) worden naar de MOZART local surface waters
doorgegeven.
Met behulp van uitwisselingslocaties worden de relaties gelegd tussen de MOZART districten en de
knopen in het DM netwerk. Deze uitwisselingslocaties hebben als kenmerk een capaciteit en worden
gedefinieerd als onttrekking (inlaten, waterloop), lozing (gemalen, stuwen, waterloop) of beide. Een voor
een district berekende lozing of onttrekking wordt hierbij met behulp van verdeelsleutels (factoren)
verdeeld over desgewenst meerdere knopen van het Distributiemodel netwerk. Dit is vastgelegd in de
zogenaamde DistKeys file.

6.3

DM parameters
Knopen kennen de volgende kenmerken:
3
•
onttrekking: onttrekking ten behoeve van drink- en industriewater (m /s),
•
fracties en prioriteiten: de fracties en prioriteiten bepalen hoe de bovengenoemde onttrekkingen
worden verdeeld. In het kader van de onderhavige studie zijn deze niet geactualiseerd,
2
•
oppervlak/volume: oppervlak van het met de knoop geschematiseerde open water (miljoenen m ) en
3
volume daarvan in miljoenen m (volume van belang voor berekening van waterpeilen en
waterkwaliteitsberekeningen),
•
kwel: hoeveelheid kwel direct naar het open water van de knoop (m3/s), negatieve kwel is wegzijging.
•
optioneel: peilbeheer: minimum peil, gewenst peil (tijdtabel), maximum peil.
Bij randknopen (bv. Rijn en Maas) kan een rivierafvoer worden opgegeven.
Takken zijn gedefinieerd in de richting van de benedenstroomse knoop. Iedere tak heeft twee kenmerken:
− de capaciteit van de tak in bovenstroomse richting en
− de capaciteit van de tak in benedenstroomse richting.
Knopen zijn voorzien van verdeelsleutels. Deze kennen de volgende kenmerken:
− maximale afvoercapaciteit naar één of meerdere takken toe
− een fractie, die aangeeft hoeveel procent van de totale afvoer naar een aanliggende tak wordt
afgevoerd
− maximale onttrekkingscapaciteit uit één of meerdere takken
− een fractie, die aangeeft hoeveel procent van de totale onttrekking uit een aanliggende tak wordt
onttrokken
Het totaal van de fracties van een verdeelsleutel moet altijd 1 zijn, zowel voor de onttrekking als voor de
afvoer; 100% besteding van het aanwezige water dus.
Districten worden gekoppeld aan één of meerdere knopen; deze koppeling heeft de volgende kenmerken:
− maximale afvoercapaciteit
− een fractie, die aangeeft hoeveel procent van de totale afvoer vanuit een district naar een knoop
toestroomt (bijvoorbeeld 50% stroomt naar knoop 1 en 50% naar knoop 2);
− maximale onttrekkingscapaciteit
− een fractie, die aangeeft hoeveel procent van de totale instroom in een district afkomstig is van een
knoop (bijvoorbeeld 75% van de totale instroom is afkomstig van knoop 1 en 25% van knoop 2);
Deze koppeling is dus soortgelijk als de verdeelsleutels van de knopen.
De parametrisatie van de DM voor NHI fase 1+ is slechts op enkele punten aangepast. Een beschrijving is
terug te vinden in deelrapport 6.
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6.4

Basiskenmerken DM model
Horizontale modelschematisatie
De takken en knopen van het DM model zijn weergegeven in Figuur 8. Voor de interactie met MODFLOW
wordt ook de werkelijke ligging van deze oppervlaktewateren gebruikt (Figuur 10).

Figuur 10

Werkelijke ligging van het netwerk van DM

Temporele modelschematisatie
DM wordt binnen NHI alleen in combinatie met MOZART (evt. met MODFLOW-MetaSWAP) gebruikt en
rekent niet-stationair op decadebasis. Er is voorzien in meteorologische informatie voor de periode 19712000.
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BIJLAGE 1

Overzicht deelrapporten en gebruikte modelinvoer pre modelonderdeel

Deelrapport

Contactpersoon

Bronbestand

Hulpprogramma

Invoerbestand

Deelrapport 1

Ondergrond

Bart Goes

REGIS

Diverse hulpprogramma's
(zie Bijlage A deelrapport)

KD, c-waarden,
anisotropie factoren
en hoeken,
kenmerken breuken

Deelrapport 2

Zoet-zout

Jarno Verkaik

Zoet-zout REGIS

Fortran programma’s
Zzpre.exe

Deelrapport 3

Maaiveld

Jarno Verkaik

AHN

Fortran programma:
AHNfilter.exe

Landelijke 3D chloride Modflow
verdeling, correctie
startstijghoogten
landelijk grid 250m
Modflow, Mozart,
Metaswap

Deelrapport 4

Kenmerken regionaal
oppervlaktewater

Joost Delsman

AHN, Top10,
waterschapsbestanden

Diverse hulpprogramma's
(zie Bijlage A deelrapport)
ArcGIS AML:
Topsysteem_v009.aml

Deelrapport 5

Drainageweerstanden

Toine Vergroesen
en Jan van Bakel

Top10-Viris

Deelrapport 6

Landelijk
oppervlaktewater

Joost Delsman,
Geert Prinsen

Diverse informatie RIZA

Q-H relaties
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Mozart

peil en bodemhoogte Modflow
regionaal
oppervlaktewater
Drainageweerstanden Modflow , Mozart

Fortran programma:
Top10_upscale
DoorstroomdeDikte,
NHI_drainageweerstand.exe
+ ArcGIS AML:
Topsysteem_v009.aml
x
Kenmerken knopen
en takken
ArcGIS AML:
Topsysteem_v009.aml

Toegepast in
modelonderdeel
Modflow

Peilen,
bodemhoogten en
conductances

DM
Modflow

NHI

Deelrapport

Contactpersoon

Bronbestand

Hulpprogramma

Invoerbestand

Toegepast in
modelonderdeel
Modflow

Deelrapport 7

Meteorologie

Ab Veldhuizen

Meteobestanden KNMI

Fortran-programma’s
(prog Andre Blonk)
Mete2grid, metecorr

Deelrapport 8

Buisdrainagekenmerken Jan van Bakel en
Harry Massop

Landgebruik LGN3+,
bodemtype, hydrotype

-

Drainageweerstand
en drainagediepte

Modflow

Deelrapport 9

Landgebruik

Ab Veldhuizen

Landgebruik LGN5

Fortranprogramma:
NHI_landgebruik

Geclassificeerd
landgebruik

Metaswap

Deelrapport 10 Beregening

Jan van Bakel

Landgebruik LGN5,
bodemtype, tabellen LEI

Fortranprogramma:
NHI_beregening

Deelrapport 11 Bodem

Ab Veldhuizen

Bodemkaart 1:50.000

Fortranprogramma:
NHI-bewortelingsdiepte

Voorkomen
Metaswap
beregening, type
beregening (grond of
oppervlaktewater),
diepte onttrekking
Modflow
grondwater
Metaswap
Geclassificeerd
bodemkaart in nieuwe
PAWN eenheden

Deelrapport 12 Gewaskenmerken

Jan van Bakel

Landgebruik LGN5

-

Deelrapport 13 Onttrekkingen

Jarno Verkaik

Landelijk bestand RIZA
Fortranprogramma:
2004 + beperkte informatie Mkwel.exe
drinkwaterbedrijven
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Gewaskenmerken, zie Metaswap
tabel 3 in deelrapport
Locatie en debieten
van onttrekkingen

Modflow

