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1.1

Doelstelling
Met Rijkswaterstaat WVL is afgesproken om in 2020 voor het Landelijk Hydrologisch Model
(LHM) de overstap naar de nieuwe modelcode MODFLOW 6 voor te bereiden.
In 2019 zijn in het kader van het Nationaal Water Model (NWM) eerste experimenten met
MODFLOW 6 uitgevoerd. Ook is bij recente ontwikkeling van het lagenmodel van LHM al
gebruik gemaakt van MODFLOW 6 (Hunink et al, 2020). Afgesproken is bij de ontwikkeling
van LHM aan te sluiten op de recente modelontwikkeling van MODFLOW en in de
ontwikkelversie van LHM over te stappen naar MODFLOW 6. Daarbij wordt vooralsnog
uitgegaan van een uniform 250 meter grid, vergelijkbaar met de huidige versie van het LHM.
Het uitgangspunt voor het implementeren van de nieuwe modelcode is dat eerst wordt
gefocust op het grondwatersysteem en het bodemsysteem, dat wil zeggen de koppeling
MODFLOW 6 – MetaSWAP, en dat later de koppeling met modules voor het oppervlaktewater
wordt gerealiseerd. De overstap van LHM naar MODFLOW 6 was afhankelijk van de
ontwikkeling van de koppelsoftware tussen MODFLOW 6 en MetaSWAP die in eind 2020
beschikbaar is gekomen. Deze koppelsoftware is toegepast met LHM waarbij het LHM 4.1 is
omgezet naar een MODFLOW 6 schematisatie. Ook is een vergelijking gemaakt tussen de
resultaten op basis van de nieuwe, hier verder beschreven, koppelsoftware tussen
MODFLOW 6 en MetaSWAP en de resultaten van een modelrun op basis van de oude
koppelsoftware en MODFLOW 2005 en MetaSWAP.
De werkzaamheden, resultaten en bevindingen van deze ontwikkeling van het LHM zijn
gerapporteerd in voorliggend memo.

1.2

Achtergrond
In het Landelijk Hydrologisch Model (LHM) wordt voor de berekeningen van de
grondwaterstroming gebruik gemaakt van iMOD (Vermeulen et al, 2020). In de huidige
rekenkern van iMOD wordt gebruik gemaakt van gekoppelde berekeningen van MODFLOW
(versie 2005) en MetaSWAP (Van Walsum, 2020). Voor iMOD is de modelcode van
MODFLOW aangepast door Deltares (iMODFLOW), om snel en op grote schaal te kunnen
rekenen.
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De MODFLOW rekencode is volledig open-source en wordt ontwikkeld en onderhouden door
de United States Geological Survey (USGS). De code is wereldwijd de meest gebruikte
software voor grondwatermodellering, waardoor er een grote gebruikersgroep is. Afgelopen
jaren zijn er meerdere ontwikkelingen geweest, zoals het ontwikkelen van unstructured grids
(MODFLOW-USG), die zijn samengevoegd in een nieuwe MODFLOW versie, MODFLOW 6
(Hughes et al., 2017).
Verwacht wordt dat met de komst van MODFLOW 6 de ondersteuning van MODFLOW 2005
de komende jaren zal worden uit gefaseerd. Deltares heeft, conform het advies van de iMOD
gebruikers, besloten om bij de verdere ontwikkeling van iMOD direct aan te sluiten op deze
MODFLOW 6 ontwikkeling. Daarbij is besloten in toekomstige versies 1:1 gebruik te maken
van de broncode van MODFLOW, en geen eigen versies meer te hanteren. Gewenste
ontwikkelingen worden idealiter zoveel mogelijk in samenwerking met de USGS doorgevoerd
in de officiële broncode.
De nieuwe rekencode van MODFLOW bevat nieuwe functionaliteiten die goed toepasbaar en
bruikbaar zijn in regionale en landelijk grondwatermodellen (zie ook de volgende paragraaf).
Onder meer kan automatisch worden omgegaan met uitwiggende lagen en met verschillende
resoluties, wat het mogelijk maakt in de toekomst te versnellen door onderin grovere lagen te
hanteren. Om de modelcode MODFLOW 6 toe te kunnen toepassen in regionale en landelijke
modellen in Nederland, is een koppeling met het onverzadigde zone model MetaSWAP nodig.
Deltares heeft in samenwerkingen met de USGS het afgelopen jaar de modelcode van
MODFLOW 6 geschikt gemaakt voor koppeling met andere modellen, op basis van de BMIstandaard (Basic Modelling Interface). Deze aanpassing is eind 2020 beschikbaar gekomen in
de officiële MODFLOW-release. Begin 2021 zal hier over worden gepubliceerd (Russcher et
al, in prep.). De BMI-koppeling is vervolgens in samenwerking met WENR toegepast op
MetaSWAP. In de nabije toekomst kunnen desgewenst ook andere rekencodes worden
gekoppeld, bijvoorbeeld voor het oppervlaktewater.
De hierboven beschreven softwareontwikkelingen worden in dit project toegepast op het LHM.

2

Rekenkernen en software

2.1

MODFLOW 6
MODFLOW 6 is de nieuwste versie van de MODFLOW-code, onlangs uitgebracht door de
USGS. De belangrijkste meerwaarde van MODFLOW 6 is de mogelijkheid om te rekenen met
ongestructureerde roosters (lokale raster verfijningen), het rekenen met sub modellen die met
verschillende ruimtelijke resoluties naadloos gekoppeld kunnen worden, en de mogelijkheid
om efficiënt om te gaan met uitwiggende modellagen. In tegenstelling tot eerdere MODFLOWversies hoeven modellagen nu niet meer in het gehele modeldomein aanwezig te zijn. In
eerdere versies dienden modellagen, op plaatsen waar de ondergrondlagen die deze
modellagen vertegenwoordigen niet aanwezig zijn, als een soort dummy-lagen door te lopen.
In MODFLOW 6 kunnen nu eenvoudig geologische lagen toegevoegd en verwijderd worden,
zonder een enorme toename van de rekentijden en het geheugengebruik.
Voor LHM en regionale grondwatermodellen zijn er twee belangrijke conceptuele verschillen
tussen iMODFLOW en MODFLOW 6, namelijk de infiltratiefactor en de horizontale
anisotropie.
Infiltratiefactor
In MODFLOW 6 wordt geen rekening gehouden met het feit dat infiltrerend water vanuit
oppervlaktewater vaak een grotere weerstand ondergaat dan drainerend water naar het
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oppervlaktewater. Dit wordt deels veroorzaakt door andere stroombanen en grotendeels door
het neerslaan van slib in het infiltrerende scenario, wat poriën verstopt. In iMODFLOW is dit
meegenomen als een “infiltratiefactor”. In MODFLOW 6 is dit concept nog niet mogelijk. Het
concept is technisch te implementeren in de rekencode. Hiervoor zijn al verzoeken gedaan bij
de USGS maar dit heeft op dit moment nog niet geleid tot een ontwikkeling in de software
(https://github.com/MODFLOW-USGS/MODFLOW6/issues/419). Een andere oplossing is
mogelijk door het aanpassen van de modelinvoer door het splitsen van de
waterloopsystemen. Een vergelijkbaar gedrag kan nagebootst worden in MODLFOW 6 door
gebruik te maken van een combinatie van de DRN en RIV packages. Door in een cel beide
packages toe te kennen, en daarin de drainhoogte van de DRN gelijk te stellen aan de
waterstand in de RIV package, is het verband tussen de infiltratiefactor en de conductances
van deze packages:

finf =

CRIV
CDRN + CRIV

Waarin

finf

de infiltratiefactor is, en

CDRN

DRN en RIV package zijn. De conductance

C=

en

CRIV

de conductances voor respectievelijk de

C wordt berekent als volgt:

A
c

Met A als doorstroomd oppervlak en
in dagen.

c

de weerstand in de oppervlakte-grondwater interactie

Het nadeel van deze optie is dat het aantal waterloop systemen verdubbeld in het model. Dit
heeft nadelen voor de transparantie van de modelinvoer en voor de hoeveelheid uitvoer van
het model. In afwachting van aanpassing van de modelcode van MODFLOW 6 (de
voorkeursroute), is dit voorlopig niet geïmplementeerd in LHM.
Horizontale anisotropie
Op de Veluwe en Hondsrug komen weerstandsbiedende lagen voor die in het LHM een
horizontale anisotropie hebben meegekregen in de hydraulische conductiviteiten, waarvoor in
iMODFLOW een anisotropie (ANI) package is gecreëerd. Deze package is een verbetering
ten opzichte van de USGS versie van MODFLOW 2005, doordat in iMODFLOW de hoek van
de oriëntatie van de anisotropie kan worden gedefinieerd en vervolgens ook de niet-diagonale
termen van de horizontale conductiviteit (𝐾𝑥𝑦 = 𝐾𝑦𝑥 ≠ 0) meegenomen worden in de
berekening. De USGS versie van MODFLOW 2005 ging alleen uit van horizontale anisotropie
meegeoriënteerd met het grid.
MODFLOW6 ondersteunt ook het definiëren van hoeken om de oriëntatie van de anisotropie
te specificeren in de Node Property Flow package (NPF), waarin ook de hydraulische
conductiviteiten gedefinieerd worden. Hier worden effectieve conductiviteiten uit afgeleid maar
de termen buiten de hoofddiagonaal van de conductiviteitstensor worden buiten beschouwing
gelaten (𝐾𝑖𝑗 = 0 ∀ 𝑖 ≠ 𝑗). Om een model met volledige, driedimensionale anisotropie en/of
een ongestructureerd grid met zo min mogelijk onnauwkeurigheden op te lossen is de XT3D
optie (Provost et al., 2017) ontwikkeld, die een stuk rigoureuzer te werk gaat. Deze voegt
echter extra termen aan de vergelijking toe, waardoor aanzienlijk meer werkgeheugen en
rekenkracht nodig is om het systeem van vergelijkingen op te lossen.

2.2

Koppeling MODFLOW 6 – MetaSWAP
Om de koppeling tussen MODFLOW 6 en MetaSWAP mogelijk te maken, met behoud van de
huidige concepten voor de koppeling, zijn er verschillende software componenten ontwikkeld.
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In onderliggende paragrafen word een nadere toelichting gegeven van de verschillende
componenten.
- MODFLOW 6 BMI en XMI
De rekencode van MODFLOW 6 is aangepast zodat koppelingen met externe
rekencodes mogelijk wordt door gebruik te maken van Basic Model Interface (BMI)
(Hutton et al., 2020). Om de koppeling met MetaSWAP mogelijk te maken, moest het
concept van de BMI uitgebreid worden om de niet-lineaire convergentie loop
stuurbaar te maken van buitenaf. Dit is de eXtended Model Interface: XMI.
- MetaSWAP BMI en XMI
De rekencode van MetaSWAP is aangepast zodat koppelingen met BMI/XMI mogelijk
zijn.
- xmipy
Deze python library fungeert als een wrapper tussen de verschillende rekencodes. Dit
is een uitbreiding op het bestaande bmipy en wordt gebruikt in de koppeling tussen
MODFLOW 6 en MetaSWAP
- imod_coupler
Dit programma zorgt voor de aansturing van de verschillende modellen. De module is
ontwikkeld in python en kan gebruikt worden als python package en als executable
(imodc.exe)
- iMOD preprocessor
Voor de preprocessing van modelinvoer wordt gebruikt gemaakt van eerder
ontwikkelde tools in iMOD. Voor het gecombineerd gebruik van MODFLOW 6 en
MetaSWAP zijn de bestaande functionaliteiten aangevuld.

Figuur 2.1 Grafische weergave van de verschillende componenten waaruit de koppeling tussen MODFLOW 6
en MetaSWAP is opgebouwd. Gekleurde componenten zijn afgelopen jaar ontwikkeld en voor
dit project of geïmplementeerd.

2.2.1

BMI, XMI en xmipy

Er is gekozen om voor de koppeling tussen MODFLOW6 en MetaSWAP gebruik te maken
van de Basic Model Interface (BMI) (Hutton et al., 2020), wat het mogelijk maakt op een
gestandaardiseerde manier data in het werkgeheugen op te vragen en te veranderen. BMI is
een set van functies waardoor, als deze zijn toegevoegd aan de rekencode, gegevens via het
werkgeheugen tussen modellen uitgewisseld kunnen worden. Hierdoor wordt het makkelijker
om modellen te koppelen. BMI is een standaard die door veel modellen wordt gebruikt en is
ontwikkeld en wordt onderhouden door de Community Surface Dynamics Modeling System
groep (CSDMS) in Boulder, Colorado. Het grote voordeel van deze standaardisatie is dat het
hergebruik van onderdelen van software makkelijker wordt. Bovendien is BMI taal
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‘agnostisch’; dit betekent dat modelcodes gekoppeld kunnen worden in een programmeertaal
naar eigen voorkeur.
MODFLOW en MetaSWAP moeten gekoppeld worden in de buitenste iteratieloop van
MODFLOW. De huidige BMI biedt niet de fijnmazig controle om dit mogelijk te maken.
Daarvoor is het concept van de XMI ontwikkeld, de eXtended Model Interface, die vervolgens
in de MODFLOW6 en MetaSWAP code is geïmplementeerd. Tegelijkertijd is een python
package gemaakt dat het door CSDMS ontwikkelde bmipy met dit XMI concept uitbreid:
xmipy. De code en documentatie hiervan is beschikbaar op github
(https://github.com/Deltares/xmipy).
De ontwikkeling van BMI in MODFLOW 6 en xmipy is een gezamenlijk ontwikkeling geweest
tussen de USGS en Deltares. De bijdrage van Deltares is inmiddels opgenomen in de
hoofdversie van de rekencode en is onderdeel van de laatste MODFLOW 6 (v6.2.0) (Hughes
et al., 2020).

2.2.2

Koppelaar (imod_coupler)

De nieuwe imod_coupler is een programma wat de gebruiker in staat stelt om MetaSWAP te
koppelen aan MODFLOW 6, en kan gezien worden als de “lijm” tussen deze twee codes. De
imod_coupler werkt als volgt. Aan het begin van iedere iteratie levert MODFLOW 6 de
freatische stijghoogte aan MetaSWAP. Vervolgens rekent MetaSWAP een nieuwe
bergingscoëffcient, een grondwateronttrekking voor de beregening, en een
grondwateraanvulling uit. Deze worden weer teruggekoppeld aan MODFLOW 6 die
vervolgens weer opnieuw zijn stijghoogtes berekent, waarna de volgende iteratie kan
beginnen. Dit numerieke probleem wordt zo iteratief opgelost, totdat de stijghoogtes en fluxen
in MODFLOW 6 niet meer veranderen.
Er is in dit project gekozen om het koppelen te laten verlopen via python, wat als grote
voordeel heeft dat de softwareontwikkeling daardoor veel sneller is gegaan, zonder dat dit ten
koste gaat van de rekenprestaties. De bulk van het rekenwerk vindt namelijk nog steeds
plaats in de rekenkernen van MODFLOW 6 en MetaSWAP, die beide in Fortran geschreven
zijn. In Tabel 4.3 zijn ter illustratie de testresultaten met rekentijden van de koppelaar en de
rekenkernen van MODFLOW en MetaSWAP weergegeven.
De koppelaar kan gebruikt worden als python package en wordt ook opgeleverd als
executable: imodc.exe. De python package en andere informatie is beschikbaar op GitHub
(https://github.com/Deltares/imod_coupler).
De koppelaar is het hoofdprogramma wat gestart moet worden bij het opstarten van een
modelberekening. Dit programma maakt gebruikt van een configuratie file (*.toml file) waarin
de locaties van de *.dll bestanden van de rekencodes staan en de locatie van de modelinvoer.
Voor de koppeling tussen MODFLOW 6 en MetaSWAP zijn de volgende bestanden nodig:
(MetaSWAP)
- mod2svat.inp
(MODFLOW 6)
- [filename].rch
- [filename].wel (optional)
(imod_coupler)
- nodenr2svat.dxc
- rchindex2svat.dxc
- wellindex2svat.dxc (optional)
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Verdere uitleg over de inhoud van deze bestanden is te vinden op:
https://github.com/Deltares/imod_coupler/blob/master/TECHNICAL.md
2.2.3

iMOD 5.2

Voor de pre-processing van databestanden naar modelinvoer wordt gebruik gemaakt van
iMOD 5.2 (Vermeulen et al., 2020). Voor de ondersteuning van MODFLOW 6 en MetaSWAP
is de bestaande functionaliteit uitgebreid zodat op basis van een projectfile (iMOD *.prj file)
MODFLOW 6 en MetaSWAP invoer aangemaakt kan worden inclusief de benodigde
koppelbestanden voor de nieuwe BMI koppeling (zie paragraaf 2.2.2).

2.3

Continuous Integration en Testbank
Tijdens ontwikkeling van de koppelsoftware tussen MODFLOW 6 en MetaSWAP is gewerkt
met Continuous Integration. Dit betekent dat er in een vroeg stadium een testbank opgezet is,
die gedraaid wordt bij iedere aanpassing aan de rekencode.
De testbank bestaat momenteel uit 3 verschillende typen modellen:
1. Het stripmodel. Dit bestaat uit een 3-laags MODFLOW model, met 4 rijen en 1 kolom
(12 cellen) waarvan de middeltste twee cellen in de bovenste laag gekoppeld zijn aan
2 MetaSWAP rekencellen (svat).
2. Conceptuele testen. Deze testmodellen beschrijven enkele standaard concepten met
variatie in het grondwatermodel en het onverzadigde zone model. Deze modellen zijn
opgebouwd uit 3 lagen met 9 bij 9 cellen per modellaag.
3. Performance test. Dit model is opgebouwd uit 3 lagen met 500 bij 500 cellen per
modellaag (750000 MODFLOW cellen en 250000 svat’s).
Op dit moment zijn zowel het LHM als de (submodellen van) regionale modellen nog niet
opgenomen in een testbank. Binnen het NHI is eerder aanbevolen om de testbanken voor de
software ontwikkeling hier wel zo spoedig mogelijk voor uit te breiden.
In Figuur 2.2 is een belangrijke validatie van de nieuwe koppeling weergegeven voor het
“stripmodel”. De berekende stijghoogte van het MODFLOW 2005 - MetaSWAP model en het
MODFLOW 6 – MetaSWAP model is voor dit model gelijk binnen afrondingsfouten. Door dit
model, en andere modellen, dagelijks te draaien in de testbank, is het mogelijk om snel
eventuele fouten in de ontwikkelingen van MODFLOW of MetaSWAP te signaleren.

Figuur 2.2 Resultaat van het stripmodel. Berekende stijghoogte in het MODFLOW 2005 – MetaSWAP model
en met het MODFLOW 6 – MetaSWAP model.
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Workflow
De workflow om een model aan te maken en te draaien is gewijzigd. Een belangrijk
aanpassing is dat de ondersteuning van de iMOD runfile is komen te vervallen. In plaats van
de runfile wordt nu gebruik gemaakt van een meer flexibele projectfile.
In de iMOD projectfile (*.prj) staan de verwijzingen naar de databestanden van het model per
package. voor zowel de vaste packages als de tijdsafhankelijke packages.
Met behulp van de projectfile worden modelinvoer bestanden klaargezet voor een door de
gebruiker gedefinieerd gebied, voor de gedefinieerde resolutie en modelperiode. De vertaling
van de databestanden en het op- en neerschalen wordt gedaan door iMOD. Wanneer in de
projectfile ook de package van MetaSWAP is geactiveerd, worden ook de MetaSWAP invoer
en de juiste koppelbestanden voor MODFLOW en MetaSWAP aangemaakt. In deze stap kan
de gebruiker zelf kiezen of er een MODFLOW-2005 of MODFLOW 6 model wordt
aangemaakt. Een belangrijk aandachtspunt is dat beide modellen wel andere eisen kunnen
stellen aan de databestanden.
Nadat de modelinvoer van MODFLOW 6 en MetaSWAP, inclusief de koppelingsfiles, zijn
aangemaakt kan het model door middel van de koppelsoftware gestart worden. De
koppelsoftware (imod_coupler) maakt gebruik van een configuratie bestand waarin de locaties
van de *.dll bestanden van de rekencodes staan en de locatie van het model dat wordt
doorgerekend. Een voorbeeld hiervan is gegeven in Figuur 2.3.

Figuur 2.3 Voorbeeld van een imod_coupler configuratie file (*.toml file)

Het MODFLOW 6 – MetaSWAP model kan gestart worden door de koppelsoftware aan te
roepen. Hierbij kan gebruikt gemaakt worden van de executable of van python, indien de
imod_coupler package is geïnstalleerd. Dat laatste kan eenvoudig door middel van het
commando
$ pip install imod_coupler
(zie ook https://pypi.org/project/imod-coupler/)

Figuur 2.4 Voorbeeld van een batch file waarmee en MODFLOW 6 – MetaSWAP model gestart kan worden.
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De uitvoer van het MODFLOW 6 model is gedefinieerd in standaard MODFLOW formaat.
Conversie naar idf bestanden voor de iMOD-GUI is mogelijk met behulp van een iMOD-batch
tool of python routines die ontsloten worden in de door Deltares ontwikkelde python libary
imod-python (https://imod.xyz/). Een overzicht van een workflow is gegeven in Figuur 2.5

Figuur 2.5 Workflow van modelproces MODFLOW 6 – MetaSWAP.

3

Aanvullende werkzaamheden voor implementatie in LHM
Voor dit project zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd.
1. Conversie van de modelinvoer van LHM 4.1 naar MODFLOW 6
2. Uitvoeren van verschillende testberekeningen
3. Analyse van de resultaten.
Deze stappen worden in de volgende paragrafen en hoofdstuk 0 verder toegelicht.

3.1

Conversie LHM 4.1 naar MF6
Het LHM 4.11 MODFLOW-MetaSWAP model (Jansen et al, 2020) is omgezet naar MF6
invoer. Voor de conversie van databestanden naar MODFLOW invoerbestanden is iMOD
gebruikt. Wel zijn er enkele aanpassingen aan de databestanden van LHM nodig om een
consistente modelvergelijking uit te voeren.
Lagenmodel
Het LHM MF2005 model rekent met een quasi 3D schematisatie. Dit betekent dat de
modellagen de aquifers beschrijven waar de horizontale stroming plaats vindt; door de
aquitards kan alleen verticale stroming plaats vinden. MODFLOW 6 rekent volledig 3D. Voor
het overzetten naar MODFLOW 6 is daarom het lagenmodel omgezet van een 8 laags model
naar een 15 laags model, waarbij de doorlatendheden van de 15 modellagen zijn berekend op
basis van de bovenkant en de onderkant van de modellagen, en de bijbehorende weerstand
of het doorlaatvermogen. Bij de eerste testen is gebleken dat door deze methode op plekken
met hele dunne modellagen hoge k-waarden werden berekend, waardoor het MODFLOW 6
1

Er is gebruik gemaakt van de LHM 4.1 versie die in oktober 2020 is aangepast. Deze is op de rekenserver van het
LHM opgeslagen onder versie 4.1.1.

Datum
24 november 2020

Pagina
9 van 21

model moeilijk convergeerde. Daarom zijn de k-waarden gemaximaliseerd op 100 m/d. Voor
de verticale anisotropie is een waarde 1 gebruikt.
De aanwezige breuken in LHM 4.1 zijn toegekend aan het nieuwe lagenmodel, op een
zodanige wijze dat elk breuksysteem hetzelfde watervoerende pakket beïnvloedt. De breuken
zijn ook toegekend aan de tussenliggende aquitards
Anisotropie
Het concept van horizontale anisotropie in iMODFLOW en MODFLOW 6 is verschillend. Om
een goede vergelijking te maken, zijn de berekeningen uitgevoerd zonder horizontale
anisotropie. Voor de testberekeningen met XT3D is de anisotropie vertaald naar het 15 laags
model met als uitgangspunt dat dezelfde pakketten anisotropie bevatten. Eventuele
tussenliggen aquitards zijn ook met horizontale anisotropie geschematiseerd.
Waterlopen
In de iMOD versie van MODFLOW 2005 is het concept infiltratiefactor ingebouwd. Hierdoor is
het mogelijk om voor een waterloop een verschillende weerstand te gebruiken voor een
drainerende of een infiltrerende situatie. Zoals eerder is aangegeven, is dit concept in
MODFLOW 6 niet aanwezig. In de huidige berekeningen is dan ook geen rekening gehouden
met het feit dat infiltrerend water vanuit oppervlaktewater vaak een grotere weerstand
ondervindt dan drainerend water naar het oppervlaktewater. Voor een goed vergelijk is het
MODFLOW 2005 model aangepast, zodat de weerstand van de waterloop en de locaties
waar water kan infiltreren naar het grondwater gelijk is als in het MODFLOW 6 model.
In MODFLOW is infiltratie vanuit het oppervlaktewater naar het grondwater mogelijk als er
een waterdiepte in het model is ingesteld. Om de modellen op consistente wijze te kunnen
vergelijken, zijn hiervoor de bodemhoogtes van de waterlopen aangepast naar een
waterdiepte van 0, voor de waterlopen die in het MODFLOW 2005 model niet konden
infiltreren.Verder is een deel van de waterlopen in het MODFLOW 2005 model toegekend aan
een diepere modellaag. Deze waterlopen zijn zodanig toegekend aan het nieuwe lagenmodel,
dat de waterlopen hetzelfde watervoerende pakket aansnijden.
Overige MODFLOW packages
Er zijn geen aanpassingen doorgevoerd in de drainage package. De onttrekkingen (WELpackage) worden in beide modellen aan de modellagen toegekend op basis van de diepte
van de filters. Hiervoor zijn geen aanpassingen doorgevoerd in de databestanden. Voor de
startcondities zijn de condities van het 8 laags model gebruikt, deze zijn toegekend aan de
corresponderende modellagen.
In MODFLOW6 kunnen Dirichlet randvoorwaarden niet meer gedefinieerd worden in het grid
dat actieve cellen aangeeft (BND in MODFLOW6, IBOUND in MODFLOW2005). Dit kon in
MODFLOW2005 wel, door de IBOUND op -1 te zetten. MODFLOW 2005 gebruikte
vervolgens de startconditie als constante stijghoogte. Daarom zijn alle LHM-cellen met een
IBOUND-waarde van -1 toegekend aan de constant head package (CHD) met een stijghoogte
gelijk aan de startconditie. In het LHM betreft dit de bruinkoolwinningen in Duitsland
MetaSWAP
De laagdiepte voor de beregening in MetaSWAP is aangepast. Hierbij is er van uitgegaan dat
er onttrokken wordt uit dezelfde aquifer als in MODFLOW2005. Deze is bepaald door het
raster te vermenigvuldigen met 2 en vervolgens met 1 te verminderen. Als laatste correctie
zijn onttrekkingen die in een modellaag komen met een laagdikte van 0, op iteratieve wijze
steeds een laag omlaag gezet, totdat er een actieve cel gevonden is. Evengoed zijn
onttrekkingen die in een niet actieve cel kwamen, iteratief een laag omhoog gezet, tot een
actieve cel bereikt werd.
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Uitgevoerde berekeningen
Er zijn verschillende berekeningen uitgevoerd om de conversie van MODFLOW 2005 naar
MODFLOW 6 te controleren (zie Tabel 3.1). Het belangrijkste doel van deze berekeningen is
aan te tonen dat LHM 4.1 op plausibele wijze rekent met MODFLOW 6 en MetaSWAP, en dat
de koppeling plausibele resultaten genereert.
De huidige versie van LHM maakt gebruik van de in iMOD beschikbare anisotropie package
(ANI) en van infiltratiefactoren bij de waterlopen. Zoals eerder is aangegeven, zijn deze twee
concepten niet beschikbaar in MODFLOW 6. Om toch een goede vergelijking te kunnen
maken met de MODFLOW 6 berekeningen (modelrun 6), is eerst een MODFLOW 2005
model gemaakt zonder de ANI package en de infiltratiefactoren (modelrun 2). Om een indruk
te krijgen van de performance en de verschillen als gevolg van gebruik van de ANI package
en de XT3D package zijn twee extra berekeningen gemaakt (modelruns 3 en 7). In het
volgende hoofdstuk wordt vooral ingegaan op de inhoudelijke resultaten van de berekeningen
van deze modelruns. De overige berekeningen dienen ter ondersteuning van de analyse van
deze resultaten, de inhoudelijke resultaten zullen verder niet in deze rapportage worden
besproken.
Tabel 3.1 Uitgevoerde berekeningen
Nr

Modelnaam

MODFLOW

Modellagen

Beschrijving

8

Oorspronkelijk LHM model, gebruik van de

versie
1

MF2005_KDC

2005

BCF package (kd en c waarden lagenmodel),
zonder anisotropie
2

MF2005_KDC_INF

2005

8

3

MF2005_KDC_INF_ANI

2005

8

4

MF2005_KHKV

2005

8

Conform model 1, infiltratiefactoren river
package op 1.
Conform model 1, infiltratiefactoren river
package op 1, met ani-package
Lagenmodel vertaald naar lpf package
(kh/kv/kva waarden lagenmodel), quasi 3D
(aquitards niet als afzonderlijke modellaag
gemodelleerd)

5

MF2005_KHKV_L15

2005

15

Lagenmodel vertaald naar lpf package
(kh/kv/kva waarden lagenmodel), volledig 3D
(aquitards wel als afzonderlijke modelllaag
gemodelleerd)

6

MF6_KHKV_L15

6

15

Oorspronkelijk LHM model (model 1)
geconverteerd naar MF6

7

MF6_KHKV_L15_XT3D

6

15

Oorspronkelijk LHM model (model 1)
geconverteerd naar MF6 met anisotropie
(XT3D)
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4

Resultaten

4.1

Resultaten MF2005-MF6 zonder anisotropie
In deze paragraaf wordt ingegaan op de vergelijking MODFLOW2005-MetaSWAP en
MODFLOW 6 – MetaSWAP, zonder anistropie en infiltatiefactoren in het MODFLOW2005
model.
Nr

Modelnaam

MODFLOW

Modellagen

Beschrijving

8

Oorspronkelijk LHM model, gebruik van de

versie
2

MF2005_KDC_INF

2005

BCF package (kd en c waarden lagenmodel),
zonder anisotropie, infiltratiefactoren river
package op 1.
6

MF6_KHKV_L15

6

15

Oorspronkelijk LHM model (model 1)
geconverteerd naar MF6

Tussen het 8 - laags MODFLOW 2005 model en het 15 laags MODFLOW 6 model worden op
sommige plekken significante verschillen berekend. De verschillen in de berekende
Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) en Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG)
zijn weergegeven in Figuur 4.1. De verschillen treden voornamelijk op in Noord Brabant en in
Zuid Limburg. In Figuur 4.2 is het verschil in berekende stijghoogte van de bovenste en de
diepste modellaag weergegeven. In modellaag 1 komen grotere verschillen voor in Noord
Brabant, Limburg en in het gebied van Vlaanderen en Duitsland. In de stijghoogte aan de
onderkant van het model zijn duidelijk verschillen waarneembaar in bijvoorbeeld de
Roerdalslenk, in Zuid Limburg en in het Duitse en Vlaamse deel van het model. Ook worden
er kleinere verschillen berekend in midden en noord Nederland.
Een belangrijke oorzaak van de berekende verschillen is dat het 8-laags MODFLOW 2005
model quasi 3D rekent, terwijl het MODFLOW 6 model volledig 3D rekent. De quasi 3D
benadering houdt in dat de scheidende lagen impliciet worden gemodelleerd als verticale
weerstand. Binnen deze scheidende lagen is geen horizontale stroming mogelijk, terwijl dat in
het 15-laags MODFLOW 6 model wel het geval is, aangezien hier alle lagen
(waterscheidende- en watervoerende) expliciet gemodelleerd worden. Wat opvalt is dat de
verschillen tussen de twee modellen het grootst zijn in de gebieden waar scheidende lagen
met erg lage doorlatendheden voorkomen. Dit is duidelijk waarneembaar in Noord-Brabant,
waar de Geotop implementatie van de Boxtel kleien duidelijk naar voren komt in de
berekende verschillen. Het MODFLOW 6 model berekent in deze gebieden met hoge
weerstanden lagere grondwaterstanden. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door het expliciet
modelleren van de scheidende laag, waardoor de effectieve weerstand tussen de twee
watervoerende pakketten lager is. Dit zal in testmodellen nader moeten worden onderzocht.
De verschillen in Zuid-Limburg,Vlaanderen en Duitsland kunnen mogelijk ook hierdoor
verklaard worden, omdat ook hier in het model lagen met zeer lage doorlatendheden
aanwezig zijn. Het grote verschil in de berekende stijghoogte in de Roerdalslenk wordt
veroorzaak doordat de stijghoogte in dit gespannen pakket erg gevoelig is voor
veranderingen, waardoor een verandering aan de rand door kan werken in het gehele pakket.
Ook langs de breuken worden verschillen berekend. In het MODFLOW 2005 model wordt een
extra weerstand gedefinieerd op een breuk. De conversie tussen MODFLOW 2005 en
MODFLOW 6 in iMOD is hier nog niet volledig consistent.
In Figuur 4.3 t/m Figuur 4.4 zijn voor 3 locaties tijdreeksen geplot van het MODFLOW 2005
model en MODFLOW 6 model, weergegeven voor de periode 2009-2018. Wat opvalt is dat
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voor de reek van de Veluwe en Noord Brabant de twee modellen door de tijd een vaste
afwijking hebben. De verschillen worden hier niet veroorzaakt door tijdsafhankelijke
modelparameters. Hieruit wordt geconcludeerd dat de verschillen worden veroorzaakt door de
conversie naar MODFLOW 6, en niet door verschillen in de koppeling met MetaSWAP. Het
verloop van de tijdreeks in Vlaanderen duidt erop dat beide modellen starten met een conditie
die nog volledig in evenwicht is.

Figuur 4.1 Verschil in de berekende Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) en Gemiddeld Laagste
Grondwaterstand (GLG), berekend over de periode 2010-2018. Een positief verschil betekent
dat het MF6 model hogere grondwaterstanden berekend.

Figuur 4.2 Verschil in de berekende stijghoogte op de laatste tijdstap van modelrun (31-12-2018). Links
modellaag 1 en rechts de onderste modellaag (modellaag 8 in MF2005 model, modellaag 15 in
MF6 model).
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Figuur 4.3 Tijdreeks van de berekende grondwaterstanden (modellaag 1) voor de periode 2009-2018 voor een
locatie op de Veluwe. Zwart = MF2005, rood = MF6.

Figuur 4.4 Tijdreeks van berekende grondwaterstanden (modellaag 1) voor de periode 2009-2018 voor een
locatie op de in Noord-Brabant op een locatie waar Geotop in het lagenmodel is verwerkt.
Zwart = MF2005, rood = MF6.

Figuur 4.5 Tijdreeks van berekende grondwaterstanden (modellaag 1) voor de periode 2009-2018 voor een
locatie op de in Vlaanderen. Zwart = MF2005, rood = MF6.

De verschillen in de berekende evapotranspiratie in de twee modellen is klein (zie Figuur 4.7).
De verschillen treden op in de gebieden waar ook een verandering van de grondwaterstand
wordt berekend. In de gebieden waar de verschillen in de berekende grondwaterstanden klein
zijn, wordt een verschil in evapotranspiratie berekend kleiner dan 1 mm/jaar. Hetzelfde beeld
is zichtbaar bij de berekende verschillen in de grondwateraanvulling (zie Figuur 4.9). De
grondwateraanvulling is berekend door de som van de termen maaiveldinfiltratie (qinf),
transpiratie (Tact) en bodemverdamping (Ebs).
De verschillen in de berekende onttrekking van oppervlaktewater en grondwater voor
beregening tussen het MODFLOW 2005 en MODFLOW 6 model zijn bijna gelijk aan nul; in
enkele jaren treden er kleine verschillen op (zie

Datum
24 november 2020

Pagina
14 van 21

Tabel 4.1). Deze verschillen kunnen verklaard worden door de verandering van de
grondwaterstanden en de veranderingen in de evapotranspiratie. Een andere
grondwaterstand zorgt voor een verandering van de grondwateraanvulling en capillaire
nalevering van grondwater aan het bodemvocht, waardoor de vraag voor beregening wijzigt.

Figuur 4.6 Gemiddelde evapotranspiratie berekend met het MODFLOW 2005 model over de periode 20102018 in mm/jaar.
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Figuur 4.7 Verandering van de gemiddelde evapotranspiratie tussen het MODFLOW 2005 en MF6 model over
de periode 2010-2018 in mm/jaar.

Figuur 4.8 Gemiddelde grondwateraanvulling berekend met het MODFLOW 2005 model over de periode
2010-2018 in mm/jaar.

Figuur 4.9 Verandering van de gemiddelde grondwateraanvulling tussen het MODFLOW 2005 en MF6 model
over de periode 2010-2018 in mm/jaar.
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Tabel 4.1 Som van de onttrekking van beregening uit oppervlaktewater en grondwater per jaar voor het
MF2005 model en het MF6 model.

4.2

Jaar

LHM 4.1 MF2005

LHM 4.1 MF6

2010

391.8

392.1

2011

268.4

268.7

2012

176.4

176.3

2013

384.9

385.6

2014

236.1

236.1

2015

385.5

386.2

2016

194.9

195.6

2017

326.4

326.7

2018

589.7

590.0

Overige resultaten

Figuur 4.10 Verschil in de berekende stijghoogte tussen MODFLOW 6 en MODFLOW 2005 met infiltratiefactor
na 10 jaar rekenen (31-12-2018). Links modellaag 1 en rechts de onderste modellaag
(modellaag 8 in MF2005 model, modellaag 15 in MF6 model). Een positief verschil betekent dat
MODFLOW 6 grotere stijghoogtes heeft.

Om het effect van de infiltratiefactor te analyseren is een vergelijking gemaakt tussen het
iMODFLOW LHM met infiltratiefactor en het MODFLOW 6 LHM zonder infiltratiefactor (Figuur
4.10). Hiervoor zijn modelrun 1 en 6 met elkaar vergeleken (Tabel 3.1).
Uit de figuren is duidelijk af te leiden dat het ontbreken van een infiltratiefactor zorgt voor
grotere stijghoogtes rond rivieren, beken en boezemkanalen in het freatisch pakket. Deze
lokale verschillen in het freatisch pakket verspreiden zich over een groot gebied in de diepte.
Vergelijkbare verschillen zijn te zien in een eerdere gemaakte vergelijking, zonder MetaSWAP
(Figuur 2.25 in Hunink et al. 2020), maar hierin werden alle verschillen toegerekend aan het
ontbreken van horizontale stroming in de weerstandslagen van een Quasi-3D model. Een
vergelijking tussen Figuur 4.2 en Figuur 4.10 wijst erop dat het merendeel van de verschillen
in Noord, Oost en West Nederland in dit eerdere rapport te verklaren zijn door het ontbreken
van een infiltratiefactor in de MODFLOW 6 implementatie.
Er is gekeken naar het toepassen van horizontale anisotropie met behulp van XT3D in het
MODFLOW 6 model. De verandering van de grondwaterstanden gaven aan dat de vertaling
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van de modelinvoer naar XT3D op kleine onderdelen nog niet juist wordt uitgevoerd in de preprocessor. Daarom zijn de resultaten hiervan niet verder geanalyseerd. Wat wel geleerd kan
worden uit deze berekeningen, is dat het geheugengebruik en de doorlooptijd als gevolg van
het toepassen van XT3D (op het hele model) sterk toeneemt (zie Tabel 4.2). Hieruit blijkt dat
het gewenst is anisotropie gericht toe te passen in de regio’s waar dit speelt.

4.3

Performance
Tabel 4.2 toont de performance van het LHM voor verschillende versies. Te zien is dat het
volledig 3D MODFLOW 6 model van het LHM meer tijd en werkgeheugen in beslag neemt
dan het Quasi-3D MODFLOW 2005 model, door een verdubbeling van het aantal lagen.
Duidelijk is dat de rekentijd en het werkgeheugengebruik van MODFLOW 6 sterk toeneemt
als XT3D gebruikt wordt om het effect van de horizontale anisotropie mee te nemen.
Er is in dit project gekozen om dit koppelen te laten verlopen via python, wat als grote
voordeel had dat de softwareontwikkeling veel sneller ging, zonder dat dit ten koste ging van
de rekenprestaties. De bulk van het rekenwerk vindt namelijk nog steeds plaats in de
rekenkernen van MODFLOW 6 en MetaSWAP, die beide in Fortran geschreven zijn. Zie
Tabel 4.3 voor de resultaten van een test.
Tabel 4.2 Gealloceerd werkgeheugen en rekentijd voor MF2005 en MF6 LHM modellen zonder en met
horizontale anisotropie.
Model

Werkgeheugen

Rekentijd 1 modeljaar

(GB)

(uren)

MF2005-MS zonder ani (8 lagen)

10

3.13

MF2005-MS met ani (8 lagen)

10

3.35

MF6-MS zonder XT3D (15 lagen)

16

5.17

MF6-MS met XT3D (15 lagen)

23

18.02

Tabel 4.3 Aantal seconden besteed in verschillende onderdelen van de koppelsoftware, voor een testmodel.
Het testmodel bestaat uit 3 lagen, 1000 bij 1000 cellen, en er zijn 5 dagen mee doorgerekend.
De gebruikte processor is een Intel Core i5-7200U CPU 2.50GHz.
Onderdeel

Tijd besteedt (s)

Percentage (%)

MODFLOW 6

100.5

48.7

MetaSWAP

81.6

39.6

Koppelscript

24.1

11.6

Totaal

206.2

100
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Conclusies
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De koppeling tussen MetaSWAP en MODFLOW geeft met de nieuwe en de oude
koppelsoftware vergelijkbare resultaten: de technische koppeling is geslaagd. Uit de testbank
blijkt dat de koppeling geen verschillen introduceert als gevolg van de nieuwe koppelsoftware.
De geconstateerde verschillen in de berekende verdamping, grondwateraanvulling en
beregening van de berekeningen met LHM kunnen verklaard worden door de verandering in
de grondwaterstand, als gevolg van de conversie van het lagenmodel naar MODFLOW 6. De
berekeningen geven aan dat de software toegepast kan worden in landelijke en regionale
modellen, als voldoende rekening wordt gehouden met de verschillen in infiltratiefactor en de
horizontale anisotropie.
In gebieden waar lagen voorkomen met zeer lage doorlatendheden kunnen de berekende
grondwaterstanden met het MODFLOW 6 LHM aanzienlijke verschillen tonen met het
MODFLOW 2005 model. De belangrijkste oorzaak van de verschillen wordt veroorzaakt door
dat het 8-laags MODFLOW 2005 model quasi 3D rekent en het MODFLOW 6 volledig 3D
rekent. Bij toekomstige modellering in MODFLOW 6 dient bij de lagenopbouw en de kalibratie
dan ook meer rekening te worden gehouden met dit 3D karakter in de modellering.
Als gevolg van conceptuele verschillen tussen MODFLOW 2005 en MODFLOW 6 is het niet
mogelijk om in LHM model volledige consistentie te bereiken in beide versies. Het gebruikte
concept van de infiltratiefactor is in principe op te lossen door aanpassingen in de
modelinvoer, maar bij voorkeur wordt dit proces in de nabije toekomst geprogrammeerd in de
MODFLOW 6 code. Daarnaast zorgt het verschil tussen de ANI en de XT3D packages voor
verschil in de berekende grondwaterstanden. Horizontale anisotropie met XT3D is in het
MODFLOW 6 model nu direct toe te passen, maar dit resulteert wel in een aanzienlijke
toename van de rekentijden en het geheugengebruik. Dit zou kunnen worden gespecificeerd
door het gebruik van submodellen, maar verwacht wordt dat in komende MODFLOW 6
versies meer mogelijkheden worden geboden om dit eenvoudiger toe te kunnen passen in
specifieke gebieden, waardoor de rekentijden voor LHM naar verwachting zal afnemen.
Wat duidelijk wordt uit de uitgevoerde berekeningen is dat bij gebruik van MODFLOW 6
rekening moet worden gehouden met grotere opslagcapaciteit en werkgeheugen. In dit
project is gekozen voor verdubbeling van het aantal modellagen bij de overstap van Quasi-3D
naar volledig 3D. Dit leidde tot een verdubbeling van het werkgeheugengebruik en van de
weggeschreven uitvoer, en daarmee tot een toename van de benodigde opslagcapaciteit.

5.2

Discussie
Bij de ontwikkeling van de nieuwe koppelsoftware tussen MODFLOW 6 en MetaSWAP is
eerst de bestaande functionaliteit overgezet naar de nieuwe programmatuur. Hierdoor kan
voor bestaande iMOD modellen nu al gebruik maken van de rekenkern van MODFLOW 6 in
combinatie met MetaSWAP. Dit betreft gestructureerde berekeningen. MODFLOW 6 biedt
echter extra functionaliteiten ten opzichte van MODFLOW 2005. Deze zijn op dit moment zonder aanvullende ontwikkeling - nog niet direct bruikbaar in combinatie met de koppeling
met MetaSWAP.
- iMOD ondersteunt het draaien van geneste modellen met MODFLOW 6. Dit is echter
momenteel nog niet mogelijk in combinatie met MetaSWAP.
- De iMOD pre-processing voor de MODFLOW 6 – MetaSWAP modellen moet voor
ongestructureerd rekenen nog verder worden aangepast voor onregelmatige roosters.
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MODFLOW 6 biedt verbeterde mogelijkheden voor het unconfined rekenen en het
droogvallen van lagen. MetaSWAP kan wat betreft grondwateraanvulling en
bergingscoëfficiënt op dit moment alleen gekoppeld worden met modellaag 1 waarbij
er ‘confined’ gerekend wordt.

De rekentijden met XT3D nemen sterk toe ten opzicht van MODFLOW 2005 of MODFLOW 6
zonder XT3D. Deze rekentijden zijn voor het LHM te hoog om efficiënt het model in te kunnen
zetten voor operationele toepassingen, waar snel gerekend dient te worden, en voor
beleidstoepassingen, waar voor langjarige periode voor meerdere varianten berekeningen
uitgevoerd moeten worden. Verder onderzoeken van de meest effectieve implementatie van
anisotropie voor het LHM in MODFLOW 6, met een afweging tussen precisie en werkbaarheid
is nodig.
In de Deltares versie van MODFLOW 2005 is het mogelijk om per package aan te geven voor
welke modellagen uitvoer weggeschreven moet worden. Deze functionaliteit is in MODFLOW
6 niet beschikbaar. Nu worden twee bestanden weggeschreven: een bestand met de
stijghoogtes voor alle lagen en tijdstappen en een bestand met alle fluxen (tussen modellagen
en van RIV of DRN package) per laag en tijdstappen. Omdat geen selectie meer gemaakt kan
worden van de modellaag, worden de uitvoerbestanden hierdoor erg groot. Met behulp van
iMOD of imod-python is conversie naar idf echter mogelijk, zodat de gegevens gebruikt
kunnen worden in bijvoorbeeld de iMOD-GUI. Deze extra stap zorgt wel voor extra
doorlooptijd in de post-processing en extra dataopslag.

5.3

Aanbevelingen
Aanbevelingen Software
1. De ontwikkelde koppeling MODFLOW 6 – MetaSWAP functioneert goed en geeft
plausibele resultaten voor gestructureerde berekeningen. Om de koppeling te
gebruiken in combinatie met de extra flexibiliteit die beschikbaar is in MODFLOW 6
(ongestructureerde roosters, geneste modellen) dient er verder ontwikkeld te worden
aan de koppelsoftware en aan de pre- en postprocessing.
2. De conversie van de weerstand op een breuk van MODFLOW 2005 en MF6 met
behulp van iMOD geeft verschillen in de berekende grondwaterstanden. Verdere
analyse en aanpassing is nodig om meer consistentie tussen de resultaten te
bereiken.
3. De testbank van de nieuwe koppelsoftware bevat alleen conceptuele modellen. In het
NHI kader is al aanbevolen om de testbanken uit te breiden, met (submodellen van)
regionale modellen en LHM.
4. Aanbevolen wordt in samenwerkingen met de USGS te onderzoeken of het
aanpassen van de rekencode wenselijk en mogelijk is zodat de output control
flexibeler wordt. Hierdoor zou de benodigde opslagcapaciteit voor een modelrun
kunnen verminderen.
Aanbevelingen LHM
5. Het huidige lagenmodel kan met de huidige programmatuur niet volledig consistent
worden geconverteerd. Dit is terug te zien aan de verschillen in de berekende
grondwaterstanden in de gebieden waar slecht doorlatende lagen voorkomen met
extreem lage doorlatendheden. Aanbevolen wordt dit verder te analyseren en bij
toekomstige aanpassingen in het lagenmodel alvast meer rekening te houden met
3D-modellering van de ondergrond.
6. In dit project is gekeken naar de koppeling tussen MODFLOW 6 en MetaSWAP. Het
LHM is ook gekoppeld aan de oppervlaktemodellen MOZART en DM. Aanbevolen
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wordt het koppelscript en de rekencodes van MOZART en DM (of opvolgers hiervan,
waar nodig) uit te breiden zodat deze ook via BMI gekoppeld kunnen worden.
7. Tijdens de testberekeningen is gebleken dat het gebruik van de infiltratiefactoren een
groot effect heeft op de berekende grondwaterstanden. Aanbevolen wordt om
hiervoor de invoer aan te passen zoals in paragraaf 2.1 is beschreven.
8. Verder onderzoek naar optimaal gebruik van XT3D (ook ten opzichte van de
mogelijkheden in de NPF package) wordt aanbevolen om horizontale anisotropie toe
te kunnen passen in het LHM.

5.4

Toekomstig kansen en mogelijkheden
De nieuwe rekencode en de recente BMI implementatie geeft veel kansen voor toepassingen
en verdere ontwikkelingen. Door de BMI wordt het makkelijker om andere modellen te kunnen
koppelen aan MODFLOW 6. Hierbij kan gedacht worden aan rekencode voor het
oppervlaktewater zoals D-HYDRO , WFLOW, bodemdalingsmodellen of andere onverzadigde
zone modules.
Door de BMI implementatie kan de rekencode ook worden gebruikt om tijdens het
rekenproces data in de modellen aan te passen. Deze functionaliteit is erg geschikt voor
optimalisatie, Artificial Intelligence, parameterkalibratie en onzekerheidsanalyse.
Bovendien stelt BMI de gebruiker in staat om met een ad hoc aanpak nieuwe processen toe
te voegen aan MODFLOW 6, bijvoorbeeld veranderende hydraulische conductiviteiten en
berging coëfficiënten door compactie. Zo kan er relatief snel onderzoek gedaan worden naar
de effecten van processen die nog niet toegevoegd zijn aan de MODFLOW 6 code.
Het komende jaar zal door de USGS en Deltares verder ontwikkeld worden aan het
MODFLOW 6 rekenhart. De MODFLOW 6 roadmap is te lezen op Github
(https://github.com/MODFLOW-USGS/modflow6/wiki). Enkele highlights voor 2021 zijn:
- Optimalisatie van XT3D zodat voor gebieden zonder anisotropie de package niet
meer actief is. Hierdoor zal de rekentijd en het geheugengebruik minder worden van
de modellen die gebruik maken van XT3D.
- Parallellisatie
- Tijdsafhankelijke berging en doorlatendheid
- Warmte transport
- Variabele tijdstappen
- Particle tracking
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