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1 Inleiding
1.1

Achtergrond
Al enkele jaren is er behoefte om de oppervlaktewatermodules van het Landelijk Hydrologisch
Model (LHM), te vervangen. De huidige modelcodes voor het oppervlaktewater in LHM, het
Distributiemodel (DM) en MOZART, zijn verouderd en niet goed te onderhouden. De
modelcodes worden alleen in het LHM gebruikt en de kennis over deze codes is slechts bij
enkele personen aanwezig.
De huidige modelcodes bieden weinig mogelijkheid om de simulatie van het oppervlaktewater
te verbeteren en aan te sluiten bij andere softwareontwikkelingen, zoals Sobek3. Daardoor kan
met de toegepaste modelconcepten in DM en MOZART het Nederlandse oppervlaktewater
alleen sterk geschematiseerd worden doorgerekend. Het gevolg is dat de resultaten niet goed
genoeg worden herkend door regionale waterbeheerders en de rekenresultaten op regionale
schaal als onvoldoende nauwkeurig worden beschouwd, zoals de landelijke toepassingen voor
de zoetwatervoorziening, het operationele waterbeheer door RWS en landelijke
waterkwaliteitsstudies.
De vervanging van de modelcodes DM en MOZART heeft consequenties voor de
gereedschapskist NHI. De ambitie van het NHI is dat partijen in het Nederlandse waterbeheer
gebruik maken van een gezamenlijke toolbox voor de modellering van het Nederlandse
watersysteem en deze samen verder ontwikkelen en onderhouden. De nieuwe modelcodes
zijn daarom vanuit dit bredere NHI-perspectief beoordeeld.
In april 2016 is in opdracht van Rijkswaterstaat WVL een voorstudie gestart. De voorstudie is
uitgewerkt door een combinatie van de kennisinstituten en marktpartijen, en heeft geleid tot het
advies om MOZART en DM te vervangen door RTC-Tools (Gijsbers & Barneveld, 2016). De
uitwerking daarvan is gestart in het najaar van 2017 en heeft doorgelopen tot eind 2018.
Tijdens de uitwerking bleek het in één keer vervangen van MOZART en DM een te grote stap.
De eerste tussenresultaten van RTC-tools lieten wijzigingen in uitkomsten zien die nog niet
plausibel werden geacht, en die de koppeling met het grondwater negatief zou kunnen
beïnvloeden. Om de kans op toepassing van RTC-tools in de in 2019 geplande
waterkwaliteitsberekeningen te vergroten, is daarom in overleg met het de begeleidingsgroep
van het landelijk waterkwaliteitsmodel (LWKM) besloten om RTC-tools als nabewerking in te
zetten voor MOZART en DM. Daarmee bestaat LHM 3.6 uit de modellen iMODFLOW,
MetaSWAP, MOZART, DM en RTC-tools. In een later stadium zal moeten worden besloten
wanneer MOZART en DM worden uitgefaseerd.
LHM 3.6.0 bouwt voort op de schematisatie van LHM 3.5.0 (Pouwels et al, 2018). Beide versies
zijn speciaal ontwikkeld ten behoeve van waterkwaliteitsberekeningen en kunnen niet zonder
meer worden toegepast voor zoetwater. Voor analyse van zoetwater is LHM 3.4.0 de vigerende
versie. Naar verwachting zullen in 2019 de in LHM 3.6 doorgevoerde wijzigingen van het
oppervlaktewater worden samengevoegd met een nieuwe basis voor het grondwater (LHM
4.0), wat resulteert in een nieuwe basis voor waterkwantiteitsberekeningen en
waterkwaliteitsberekeningen.
Binnen LHM 3.6.0 is ook een aantal wijzigingen doorgevoerd in de schematisatie en software
van de oppervlaktewatermodules MOZART en DM, deels naar aanleiding van aanpassingen
in het NWM. De wijzigingen in de schematisatie zijn eveneens doorgevoerd in de nieuwe RTC-
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tools schematisatie, zodat de verschillende oppervlaktewatermodules consistent met elkaar
zijn. Tot slot is een aantal verbeteringen doorgevoerd in de voorbewerkingsprogrammatuur van
het LHM.
1.2

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 beschrijft de schematisatie van RTC-Tools en de implementatie ervan in het LHM.
In hoofdstuk 3 worden verdere wijzigingen in de schematisatie van LHM beschreven en
hoofdstuk 4 beschrijft wijzigingen in de software. De resultaten van al deze wijzigingen samen
worden besproken in hoofdstuk 5. Daarnaast zijn er nog enkele verbeteringen doorgevoerd in
bepaalde stappen van de voorbewerkingssoftware die niet direct zijn meegenomen in LHM
3.6.0. Deze verbeteringen worden beschreven in hoofdstuk 6.

2
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2 Implementatie RTC-Tools
In LHM 3.6.0 wordt RTC-Tools als oppervlaktewatermodule naast de huidige
oppervlaktewatermodules MOZART en DM toegepast. In dit hoofdstuk worden de keuze voor
RTC-Tools en de werking van RTC-Tools kort beschreven. De informatie uit dit hoofdstuk is
uitgebreider beschreven door Gijsbers et al, 2018. Voor meer informatie over RTC-Tools wordt
verwezen naar dit rapport.
2.1

Keuze voor RTC-Tools
In de voorstudie naar een nieuwe modelcode (Gijsbers & Barneveld, 2016) zijn de eisen en
wensen
geïnventariseerd
voor
het
nieuwe
oppervlaktewatermodel.
De
oppervlaktewatermodules MOZART en DM worden nu vooral toegepast voor de analyse van
de landelijke zoetwatervoorziening. Daarnaast leveren ze (een deel van) de invoer voor de
KRW-Verkenner. De huidige toepassingen moeten in de vervanging van DM en MOZART
tenminste behouden blijven (hoofdeis). Dit betekent onder meer dat de huidige functionaliteiten
voor de landelijke watervoorziening, de berekeningen van waterbehoefte en watertekorten, en
implementatie van de verdringingsreeks moeten zijn geborgd.
Uit de inventarisatie van eisen en wensen blijkt dat de behoefte bestaat om het
toepassingsgebied van NHI te verbreden, vooral op het gebied van waterkwaliteit en
waterafvoer en -overlast. De drie toepassingsgebieden hebben veel overlap in functionele
eisen en wensen.
Een belangrijke drijfveer voor de vervanging is het feit dat de schematisatie van DM en
MOZART niet aansluit bij de eisen die het LKM (Landelijke KRW-verkenner-model) stelt. In de
huidige MOZART- en DM-constellatie spelen districtwateren een belangrijke rol voor de
waterverdeling van landelijk naar lokaal niveau. De indeling is districtswateren is een virtuele
indeling, die een verzameling van wateren representeert, die in het model als één waterlichaam
worden beschouwd. Dit leidt bij waterkwaliteitsberekeningen tot problemen, omdat de
districtswateren zorgen voor menging van water met verschillende kwaliteit. Ook is de DMschematisatie ten dele te grofmazig is. Tot op heden wordt dit opgevangen door in de KRWverkenner gebruik te maken van een combinatie van DM- en MOZART-resultaten met
rekenresultaten van het Landelijk Sobek Model (LSM). In veel gevallen moeten de MOZART
resultaten ook nog opgesplitst worden in een deel dat wel tot de KRW-lichamen behoord en
een deel dat hier niet toe behoort.
Voor het LKM is het gewenst dat al het oppervlaktewater in één schematisatie wordt verwerkt,
zonder het gebruik van de districtswateren. Voor de omvang van de rekenelementen vormen
de KRW-lichamen een belangrijke graadmeter. Een rekenelement mag niet deels KRWlichaam zijn en deels niet-KRW-lichaam. Wel mogen meerdere rekenelementen samen een
KRW-lichaam vormen.
Vanuit Deltaprogramma Zoetwater is het wenselijk dat de modelschematisatie ook
geaggregeerd kan worden tot een hoger schaalniveau zodat de rekentijden beperkt blijven om
het oppervlaktewatermodel in te zetten bij screening van maatregelen.
In de voorstudie is geadviseerd om de combinatie DM-MOZART te vervangen door RTC-Tools
versie 2.0 met een centraal aangestuurd netwerkmodel van doorgaande wateren (orde 10.000
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elementen), gecombineerd met bakjes voor de representatie van retentie en afstroming in de
lokale haarvaten. De koppeling naar MODFLOW-MetaSWAP-gridcellen kan worden
gerealiseerd met een koppelingstabel.
De aanpak met RTC-Tools zal een aantal inhoudelijke verbeteringen realiseren ten opzichte
van de huidige situatie:
•
•

•
•

Sturing mogelijk op basis van gevraagde peilen, debieten of chloridegehaltes.
Sturing op basis van op prioriteit gebaseerde optimalisatie. Met behulp van
optimalisatie (met optimalisatie is hier het gebruik van een wiskundige
optimalisatiealgoritme bedoeld) kan over het algemeen een beter resultaat bereikt
worden dan met een praktische ongeoptimaliseerde (“heuristische”) aanpak, zoals in
het DM gebruikt, omdat in een heuristische aanpak in het algemeen al sturingspatronen
verwerkt zijn. Daardoor is al een oplossingsrichting (bias) voorgegeven. Een
optimalisatie in een wiskundige zin kan een onbevooroordeeld sturingspatroon voor
een optimale waterverdeling berekenen. Het opzetten van een waterverdelingsvraag
als een wiskundig optimalisatieprobleem is echter complexer dan het gebruik van een
heuristische aanpak, en er dient tevens rekening gehouden te worden met eisen vanuit
de wiskunde zoals de lineariteit van de vergelijkingen.
Hydraulische vertraging (looptijd) kan in het gehele netwerk opgenomen worden en
wordt als zodanig integraal meegenomen in de bepaling van de centrale sturing van
debieten en berging voor de waterverdeling.
Gebruik van een breed gedragen code die ook elders binnen en buiten Nederland
gebruikt wordt. RTC-Tools wordt doorontwikkeld, beheerd en onderhouden.

Verder zullen verbeteringen ontstaan door aanpassing van de schematisatie en door gebruik
van het RTC-Tools-model:
•
•
•

Geen virtuele districtswateren.
Alle oppervlaktewater interacteert met grondwater. Nu geldt dit alleen MOZART-LSWs
(Local Surface Waters, stroomgebiedjes in MOZART), het DM-netwerk heeft geen
interactie met grondwater, m.u.v. enkele hard opgelegde kwel/wegzijgingsfluxen.
Eén leverend model naar de KRW-verkenner/LKM applicatie en het Landelijk
Temperatuurmodel (LTM).

De keuze voor RTC-Tools sluit tevens goed aan bij de regionale operationele toepassingen in
het kader van Slim Water Management (de optimalisatie van het watermanagement, eventueel
in combinatie met andere functies, zoals slim omgaan met energie) en biedt de mogelijkheid
om
ingezet
te
worden
voor
screening
van
beleidsalternatieven
in
watervoorzieningsvraagstukken, zowel landelijk als regionaal. RTC-Tools biedt voor regionale
NHI-toepassingen ook mogelijkheden om de interactie tussen grond- en oppervlaktewater
realistischer te benaderen, zeker voor de regionale NHI-toepassingen waar tot op heden nog
geen koppeling met oppervlaktewatermodule is gerealiseerd.
RTC-Tools biedt verder met haar open modelbibliotheek de mogelijkheid om op eenvoudige
wijze ook aanvullende modelformuleringen toe te passen, bijvoorbeeld voor
watertemperatuurmodellering.

4
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2.2

Beschrijving RTC-Tools
RTC-Tools versie 2.0 is een open source optimalisatie toolbox van Deltares voor het bepalen
van sturing in watersystemen. RTC-Tools biedt wiskundige optimalisatiemethoden om op
centraal niveau sturingsbeslissingen te nemen. De sturing kan worden geoptimaliseerd voor
elke tijdstap individueel of over de tijdshorizon.
Het watersysteem wordt in RTC-Tools geschematiseerd in een netwerk van takken en
(verbindings)knopen. Takken verwerken alle fluxen en hebben de meeste gevallen een
instroompunt en uitstroompunt. Knopen zorgen ervoor dat takken verbonden zijn en dat ze
kunnen samenvloeien en splitsen. Takken hebben over het algemeen berging en
representeren het volume van alle open water in een gebied. In principe kennen we in het RTCTools-model LHM twee soorten takken:
•
•

Doorgaande wateren met een in-/en uitstroming;
Haarvaten met alleen een uitstroming.

Haarvaten komen als een lateraal binnen op een doorgaand water. Doorgaande wateren
worden in principe via verbindingsknopen gekoppeld, maar kunnen ook als lateraal instromen
in een ander doorgaand water. In enkele gevallen is een parallelle tak wenselijk om bepaalde
debieten (bijvoorbeeld lekverliezen op een inlaat) inzichtelijk te maken. Deze extra takjes
kunnen via een lateraal uit een doorgaand water onttrokken worden en geloosd op een
benedenstroomse lateraal zodat voor eventueel stoftransport helder is in welk volume de lozing
terechtkomt. In enkele gevallen zal dus een kleine tak nodig zijn om deze lozing te faciliteren.
Beide typen takken (doorgaande wateren en haarvaten) hebben berging beschreven in een
HAV-tabel (opzoektabel voor de waterstand-oppervlak-watervolume relatie). Vrij afstromende
wateren hebben een capaciteitsrange en een QH-relatie (afvoer-waterstand-relatie). Peilgereguleerde gebieden hebben een inlaat/uitlaatcapaciteit (range) en een streefpeil(range).
2.3

Landelijke schematisatie met RTC-Tools
Idealiter wordt bij het bouwen van de nieuwe schematisatie vanuit basis-GIS-bestanden
(primaire, secundaire, tertiaire waterlopen) in Hoog-Nederland een schematisatie van
doorgaande wateren en toeleverde haarvaten afgeleid. Dit is aanvankelijk geprobeerd, maar
dit resulteerde in te veel takken, waarbij bovendien vaak arbitraire keuzes gemaakt moesten
worden om een hanteerbare modelomvang te houden. Tevens is de beschikbare dataset niet
voldoende compleet om op consistente wijze HAV- en QH-relaties af te leiden die alle
waterlichamen zouden bevatten. Aanvulling met de hoofdwatergangen-bestanden van enkele
waterschappen bracht enige verlichting, maar er bleven nog steeds gaten in de dataset in het
regionale oppervlaktewatersysteem over. Het gebruik vanuit basis-GIS bestanden is dus een
aanbeveling voor nieuwe versies van RTC-tools.
Na deze korte verkenning is besloten om deze hogere ambitie te verlaten en conform de
opdrachtomschrijving zoveel mogelijk de huidige MOZART-schematisatie met LSW’s direct te
hergebruiken. Daarbij is op basis van de LSW-routing-bestanden (bestanden over het
doorgeven van water van de ene naar de andere LSW) een splitsing gemaakt in een doorgaand
water en toeleverende haarvaten. Indien uit de LSW-routing tabel volgt dat een LSW
bovenstrooms ligt, is alleen een LSW-haarvat gecreëerd. Om de splitsing van waterlichamen
te bewerkstelligen was de intentie om de waterloopkenmerken (bodembreedte, talud,
bodemdiepte en streefpeil) van de primaire waterlopen te gebruiken voor het opstellen van de
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HAV- en QH-relaties. De gedachte was dat het resterend volume van de LSW toegekend kon
worden aan de haarvaten. Maar ook dit bleek een onhaalbare kaart omdat de volumes
berekend uit de primaire waterlopen bestanden soms dusdanig groot waren dat er geen volume
resteerde voor de kleine wateren en haarvaten. Uiteindelijk is daarom besloten om alleen van
de MOZART dataset, inclusief de LSW-routing, uit te gaan, omdat dit een consistente dataset
is.
Omdat de DM-schematisatie een deel van Nederland bevat (de grote doorgaande wateren) die
niet in de LSW’s zijn opgenomen, moest hiervoor een aanvulling gerealiseerd worden op de
huidige MOZART-schematisatie. Besloten is om direct de stap naar het Landelijk Sobek Model
(LSM) te maken en in eerste instantie LSM schematisatie versie 1.31 over te nemen (1 op 1).
Dit had tot gevolg dat de volgende situaties op een consistente manier aangepakt moesten
worden:
•
•
•

Duplicatie van doorgaande wateren;
Koppeling van eindpunten van de LSW-routing tabel aan LSM (deze koppeling vond in
de DM/Mozart combinatie plaats via districtswateren);
Koppeling aan LSM van de LSWs die zonder routing in een district zaten.

Tevens zijn door de 1:1-overname van LSM de volgende issues ontstaan, die bij verdere
verbetering van de RTC-tools schematisatie kunnen worden opgepakt:
•
Grote wateren (meren en estuarium) zijn als 'wagenwielen' geschematiseerd. Een
‘wagenwiel’ is een knoop wiens locatie centraal in een meer ligt en die met meerdere
takken verbonden is. Dit kan enkel worden opgelost door LSM aan te passen, maar dit
valt buiten de scope van de opdracht en is waarschijnlijk niet nodig.
•
Er zijn meer dan 1000 losse grenssloten afkomstig uit regionale modellen die nu in het
RTC-Tools-model zijn geschematiseerd maar die geen betekenis voor het landelijke
model hebben. Deze grenssloten moeten uit de schematisatie gehaald worden.
•
Hoewel de schematisatie eind 2018 nog is vereenvoudigd, zijn op vele plaatsen
waterlichamen nog steeds in veel detail meegenomen (bijvoorbeeld de stadsgrachten van
Amsterdam en Delft). De hierbij benodigde actie is het verder uitdunnen van de
schematisatie.
Figuur 2.1 toont de landelijke netwerkschematisatie die nu gebruikt wordt in RTC-Tools.

6
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Figuur 2.1 De landelijke netwerkschematisatie in RTC-Tools
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3 Onderhoud schematisatie
3.1

Inleiding
Vanuit Rijkswaterstaat zijn een aantal opmerkingen gekomen over de oppervlaktewaterschematisatie in het LHM en LSM, zie bijlage A. Deze opmerkingen kwamen aan het licht bij
de resultaten van diverse recente projecten, zoals RWS-prestatiemanagement, Nationaal
Watermodel (NWM) en WABES. Naar aanleiding van deze opmerkingen zijn een aantal
aanpassingen doorgevoerd in LHM 3.6.0. Deze aanpassingen die naast de nieuwe
schematisatie van RTC-tools (zie hoofdstuk 2) in LHM 3.6 zijn doorgevoerd, worden in de
volgende paragrafen beschreven en zijn in meer detail beschreven in Bijlage B (Prinsen, 2018).

3.2

Wijzigingen iMODFLOW

3.2.1

Schematisatie van de eerste scheidende laag (C1)
In de ondergrondschematisatie is een kleine bug hersteld. Tijdens testberekeningen in de
ontwikkeling van LHM 3.6.0 kwam naar voren dat in het invoerbestand voor MODFLOW dat de
weerstand voor de 1e scheidende laag weergeeft (c1.idf) zich één pixel met een negatieve
waarde bevond. De waarde van deze pixel is nu gewijzigd naar de positieve waarde van de
omliggende pixels. Deze wijziging heeft alleen zeer lokaal effect op de grondwaterstand.

3.3

Wijzigingen MetaSWAP
Er zijn geen wijzigingen doorgevoerd in de MetaSWAP schematisatie.

3.4

Wijzigingen MOZART
Er is een aantal wijzigingen doorgevoerd in de voorbewerkingsprogrammatuur van MOZART
die effect hebben op de schematisatie van MOZART. Hoewel MOZART op het punt staat om
te worden vervangen door RTC-Tools was er behoefte om nog beheer en onderhoud uit te
voeren op de voorbewerkingsprogrammatuur van MOZART. Tijdens de ontwikkeling van het
nieuwe RTC-Tools-model ontstond het vermoeden dat in de voorbewerking een aantal fouten
optreedt, terwijl de landelijke invoergegevens van MOZART op korte termijn hergebruikt
zouden worden in RTC-Tools. Halverwege 2018 is daarom een analyse uitgevoerd op de
werking van MOZARTIN, de voorbewerkingstool die de invoer van MOZART klaarzet, zie
Pouwels (2018).
In de voorbewerkingsprogrammatuur MOZARTIN worden bestanden met informatie van het
regionale oppervlaktewater ingelezen waarna de invoer consistent wordt klaargezet voor een
modelberekening. Deze informatie van het regionale oppervlaktewater komt uit een andere
voorbewerkingsworkflow, “topsysteem.py”. Dit pythonprogramma is in 2012 gemaakt (zie
documentatie NHI 3.0). In deze workflow wordt de topsysteem modelinvoer consistent
aangemaakt voor MODFLOW, MetaSWAP en deels MOZART, bijvoorbeeld door het
genereren van consistente bestanden voor maaiveld, peilen en drooglegging.

3.4.1

Wijzigingen areaal open water in MOZART-tabellen
Invoer voor de topsysteem workflow zijn verrasterde bestanden van de TOP10NL-vector
waterlopen. Deze TOP10NL-vector waterlopen komen uit 2006 en zijn inmiddels verouderd.
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Binnen de huidige topsysteem workflow worden een aantal bewerkingsstappen toegepast op
de verrasterde TOP10NL-bestanden om een tabel te verkrijgen met het oppervlak open water
per LSW. Deze bewerkingsstappen zijn:
1
2

3
4

Een sommatie van de oppervlakken open water van het primair, secundair en tertiair
regionale watersysteem per rastercel.
Het oppervlak open water wordt gecorrigeerd met een correctiefactor per waterschap. Uit
gegevens van waterschappen uit Noord-Nederland is namelijk gebleken dat het
oppervlak open water door de topsysteem workflow niet helemaal juist wordt ingeschat.
Het opschalen van de rasterresolutie van 25 x 25 m naar 250 x 250 m.
Het bepalen van het totale oppervlak open water binnen elke LSW (“zonal sum”).

Binnen deze bewerkingsstappen bleken een paar bugs te zitten, beschreven in paragrafen
6.2.1 t/m 6.2.4. Deze bugs zijn inmiddels bijna allemaal verbeterd en doorgevoerd in de
topsysteem workflow. Daarnaast is aan het licht gekomen dat een deel van de waarden van
het oppervlak aan primair open water (bewerkingsstap 1) onjuist is. Het oppervlak primair open
water is in de TOP10NL-vector opgedeeld in een lijnbestand en een polygonenbestand. De
oppervlakken open water in het verrasterde TOP10NL-lijnbestand zijn gemiddeld een factor vijf
tot tien kleiner dan de actuele TOP10NL-vectordata.
Binnen LHM 3.6.0 is voor de berekening van het oppervlak open water per LSW overgestapt
van de verrasterde TOP10NL-vector bestanden uit 2006 naar de actuele TOP10NL-vector
bestanden uit 2017. Het effect van deze actualisatie op de grondwaterstand is te zien in Figuur
3.1. Figuur 3.2 laat de effecten van de actualisatie op de afvoeren van het regionale
oppervlaktewater. De actualisatie van de TOP10NL leidt tot een groter oppervlak open water.
Hierdoor kan oppervlaktewater sneller afgevoerd worden, waardoor minder oppervlaktewater
zal infiltreren. Dit is in figuur 3.1 te zien aan de dalende grondwaterstanden. In figuur 3.2 is te
zien dat de winterafvoer stijgt, met name in Pleistoceen Nederland.
Door het actualiseren van de TOP10NL-vector bestanden zijn bewerkingsstappen in de
bestaande voorbewerkingsprogrammatuur overbodig geworden. Het betreft stappen m.b.t. de
sommatie van het oppervlakte open water in de topsysteem workflow; er is nu gebruik gemaakt
van TOP10NL-vector data die direct gesommeerd zijn per LSW. Hierdoor hoeven de bugfixes
in de topsysteem workflow code (zie paragraaf 6.2.3 en 6.2.4) eigenlijk niet doorgevoerd te
worden. Toch zijn de twee bugs in de topsysteem workflow opgelost, voor eventueel toekomstig
(her)gebruik van de programmatuur. Bovendien geeft de opsporing van de bugs inzicht in de
nauwkeurigheid van resultaten van eerdere LHM versies.
Op dit moment is de actuele TOP10NL-vector uit 2017 gebruikt voor het berekenen van de
arealen open water binnen MOZART. Aanbevolen wordt om in de volgende LHM-versie de
actuele TOP10NL-vector ook in de MODFLOW en MetaSWAP invoer te verwerken.
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Figuur 3.1 Effect van het actualiseren van de TOP10NL-vector waterlopen op de berekende HG3 (links) en LG3
(rechts) voor het jaar 2003. In de blauwe gebieden worden ondiepere grondwaterstanden ten opzichte van
maaiveld berekend, in de gele en rode gebieden diepere grondwaterstanden. NB, het betreft een
aangepaste legenda (effecten > 1mm worden zichtbaar) ten opzichte van andere LHM-rapportages.
Verschil
[mm]

Figuur 3.2 Effect van het actualiseren van de TOP10NL-vector waterlopen op de winterafvoer (links, december t/m
februari) en de zomerafvoer (rechts, juni t/m augustus) van het regionale watersysteem voor het jaar 2003.
In de blauwe gebieden treedt een verhoogde afvoer op en de gele gebieden hebben een verlaagde afvoer.
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3.5

Wijzigingen DM

3.5.1

Inlaat bij Muiden
Bij de regionale aanvoer bij inlaat Muiden vanuit het Markermeer is een beheerregel gebruikt
die niet meer actueel is. Deze beheerregel stelt dat zomers 7 m3/s wordt ingelaten en ’s winters
0 m3/s en is als gewenst debiet opgegeven in de DM-invoerfile LNKS.txt. Deze beheerregel
was een aantal jaar geleden ingevoerd op basis van een meetreeks van de inlaat bij Muiden
over de periode 1998-2008, zie Figuur 3.3.

Figuur 3.3 Het debiet [m3/s] van de inlaat bij Muiden (meetgegevens 1998-2008, ontvangen van Waternet)

Naar aanleiding van opmerkingen dat er meer zou worden ingelaten zijn recente meetdata bij
inlaat Muiden van juni 2011 tot mei 2018 aangevraagd bij Waternet. Deze dagelijkse metingen
zijn in Figuur 3.4 grafisch weergegeven. Er zijn enkele uitschieters, zowel positief (inlaat) als
negatief (uitlaat naar Markermeer). Uit de figuur blijkt dat de laatste jaren de inlaat in de
zomerperiode 10 m³/s is, terwijl in de winterperiode zowel inlaat als lozing plaatsvindt, maar
ook nog overwegend ingelaten wordt.

Figuur 3.4 Meetgegevens bij de inlaat van Muiden (meetgegevens ontvangen van Waternet, data 2011-2018)

Gemiddeld wordt van 1 juni 2011 t/m 1 juni 1018 netto 6.2 m3/s ingelaten, met in de zomer 10
m3/s en in de winter 2 m3/s. In 2016 en 2017 wordt in de winter zowel ingelaten als afgelaten,
echter de winter 2017-2018 zijn er ook veel dagen zonder inlaat en uitlaat.
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Aan de hand van deze meetgegevens is in LHM 3.6.0 de winterinlaat bij de zeesluis Muiden
op 2 m3/s gezet en de zomerinlaat op 10 m3/s. Figuur 3.5 laat de effecten zien van het wijzigen
van de streefinlaat bij Muiden op het in LHM gesimuleerde debiet bij de zeesluis in 2003. Het
jaar 2003 had een erg droge zomer, vandaar dat het zomerdebiet door watertekorten
regelmatig onder het streefdebiet zakt, zoals te zien is in deze figuur.

Figuur 3.5 Het debiet bij de zeesluis Muiden zoals gemodelleerd zonder gewijzigde inlaat (LHM 3.5.0) en met
gewijzigde inlaat bij Muiden (LHM 3.6.0).

3.5.2

Waterverdeling Pannerdense Kop/IJsselkop
Er is nieuwe informatie beschikbaar over de verdeling van water tussen de Bovenrijn, de
Nederrijn en de IJssel op de locaties Pannerdense Kop en IJsselkop, zie Tabel 3.1. Deze
informatie was nog niet verwerkt in de vorige versies van het LHM. De tabel dekt echter alleen
de overgang van een vrije rivier naar een volledig gestuwde rivier in het afvoerbereik van de
Bovenrijn bij Lobith 1590 tot 2600 m3/s. In DM moet een volledige tabel gegeven worden die
het afvoerbereik bij Lobith van 500 m3/s tot 15000 m3/s dekt.
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Tabel 3.1

De verdeling van afvoerwater tussen de Bovenrijn, de Neder-Rijn en de IJssel. Deze tabel is afkomstig

uit het stuwprogramma Driel, dat in 2012 van Rijkswaterstaat is ontvangen.

Om de nieuwe verdeling van afvoerwater toch mee te nemen, is de bestaande tabel voor het
volledige afvoerbereik vervangen door de verdeling uit Tabel 3.1. Er is verder voor gezorgd dat
de verdeelsleutels in LHM voor een logisch vervolg zorgen bij zowel lage als hoge afvoeren.
Hierbij is uitgegaan van een bodemverlaging van met name de Waal, omdat de fractie afvoer
via de Waal in Tabel 3.1 systematisch hoger ligt dan in de oude tabel. Bij de aansluiting van de
nieuwe tabel op afvoeren lager dan 1590 m3/s en afvoeren hoger dan 2600 m3/s is daarom de
fractie van de Waal verhoogd. Verder is de afvoer bij Driel bij lagere Bovenrijnafvoeren niet
constant gehouden, maar bij elke stap met 0.5 m3/s verminderd zodat een glad verloop
ontstaat. De verhouding tussen de afvoer bij Lobith en de afvoer van de Waal, de Nederrijn en
de IJssel bij de oude (zoals in LHM 3.4) en nieuwe (stuwprogramma 2012) verdeelsleutels is
te zien in Figuur 3.6.
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Figuur 3.6 De afvoerverdeling van het bovenrivierengebied. Hierin is zowel de afvoerverdeling in LHM 3.5.0 te zien
als de afvoerverdeling in LHM 3.6.0, afkomstig uit het stuwprogramma van 2012.

3.5.3

Watervraag Eefde
Door Rijkswaterstaat is gemeld dat de watervraag vanuit de IJssel naar het Twentekanaal bij
Eefde in het LHM lager is dan de werkelijke watervraag. Dit is ook bij eerdere LHM-resultaten
opgemerkt door de regio. Dit kan een aantal mogelijke oorzaken hebben:
•
•
•

LHM onderschat de watervraag, bijvoorbeeld doordat MODFLOW en MetaSWAP te
lage intreeweerstanden hanteren. Eerder is in het kader van beheer en onderhoud van
het LHM naar deze mogelijke verklaring gekeken, maar dit bleek weinig op te leveren;
LHM onderschat de watervraag, omdat mogelijk een te klein gebied water vraagt via
het Twentekanaal tussen Aadorp en Eefde, of omdat inlaatcapaciteiten te laag zijn
opgegeven;
De door LHM bepaalde watervraag is realistisch, maar in de praktijk wordt meer water
ingelaten dan geofysisch nodig is.

Om de watervraag bij Eefde in het LHM te verhogen, zijn de verdeelsleutels aangepast voor
het doorsluizen van de watervraag van Coevorden naar Aadorp bij lage afvoeren van de
Overijsselse Vecht. Hierdoor wordt de watervraag verhoogd bij Aadorp en daarmee ook de
watervraag bij de inlaat van het Twentekanaal bij Eefde. Dit effect is ook zichtbaar in de LHMuitvoer, zoals in Figuur 3.7 te zien is. Er zijn geen aanpassingen verricht om de waterinlaat
groter dan de watervraag te maken (derde puntje hierboven).
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Figuur 3.7 De waterafvoer bij de inlaat Eefde in LHM 3.5.0 en diezelfde afvoer bij gewijzigde verdeelsleutels om de
inlaat van Eefde te vergroten (LHM 3.6.0).

3.5.4

Pand tussen sluis III en sluis II Wilhelminakanaal
Het oppervlak van het pand tussen sluis III en sluis II van het Wilhelminakanaal is op dit moment
1,54 km2. Uit data van de Centrale Informatievoorziening (CIV) en de DM netwerk shapefile
blijkt dat dit oppervlak aangepast moet worden naar 0,1 km2. Daarom is het oppervlak van
knoop 5078 (Wilhelminakanaal sluis III-II) in LHM aangepast van 1,54 km2 naar 0,1 km2.

3.5.5

Aanvoer naar gekanaliseerde Hollandsche IJssel via Waaiersluis
Uit de analyse van de berekeningen die in het kader van NWM zijn uitgevoerd is gebleken dat
er in het LHM wateraanvoer vanuit de Hollandsche IJssel naar de gekanaliseerde Hollandsche
IJssel mogelijk is over de Waaiersluis bij Gouda. Navraag bij de regionale waterbeheerder leert
dat deze aanvoer niet tot nauwelijks wordt gebruikt.
De aanvoer bij de Waaiersluis vanuit de Hollandsche IJssel naar de gekanaliseerde
Hollandsche IJssel is al uitgezet in de nieuwe NWM Ref2017 schematisatie. In deze
schematisatie is de KWA+ (kleinschalige wateraanvoer plus) al geïmplementeerd. De KWA+
zorgt voor een aanvoer van ongeveer 15 m3/s naar Rijnland via Bodegraven (orde 10.5 m3/s)
en via de Waaiersluis naar Gouda (orde 4 m3/s, van de gekanaliseerde Hollandsche IJssel naar
de Hollandsche IJssel). Met de implementatie van de KWA+ is de aanvoer de andere kant op
(naar de gekanaliseerde Hollandsche IJssel over de Waaiersluis) juist uitgezet. Deze
aanpassing was echter in LHM 3.4.0 en 3.5.0 nog niet toegepast. Deze KWA+ is nu wel in LHM
3.6.0 toegepast.
De effecten van het uitzetten van de aanvoer naar de gekanaliseerde Hollandsche IJssel zijn
minimaal, zoals te zien is in Figuur 3.8.
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Figuur 3.8 De inlaat bij Gouda in LHM 3.5.0 en de inlaat bij Gouda met aangepaste wateraanvoer via de
Waaiersluis (LHM 3.6.0).

3.5.6

Flexibel peilbeheer IJsselmeer
In de zomer van 2018 is door Rijkswaterstaat besloten om vanaf 2022 een flexibel peilbeheer
voor het IJsselmeer te gaan hanteren. Zomers wordt het vaste peil in het IJsselmeer en
Markermeer daarmee vervangen door een streefpeil met een bandbreedte van 20 cm
waarbinnen het meerpeil mag bewegen. Dit flexibele peilbeheer zorgt ervoor dat in tijden van
droogte ook nog voldoende zoet water beschikbaar is. Het flexibele peilbeheer is al opgenomen
in de NWM-Ref2017-schematisatie en wordt toegepast in LHM 3.6.0.
Figuur 3.9 laat het effect van dit flexibele peilbeheer zien op het IJsselmeerpeil in het droge
jaar 2003. Hierin is te zien dat het IJsselmeerpeil eerder kan worden opgezet en een hoger
zomerpeil toegepast kan worden, waardoor een grotere waterbuffer gecreëerd kan worden.
Daarnaast is te zien dat het IJsselmeerpeil bij flexibel peilbeheer al vanaf augustus langzaam
omlaag gezet wordt.
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Figuur 3.9 Het IJsselmeerpeil in 2003, zoals berekend met het LHM, met en zonder flexibel peilbeheer.

3.5.7

Overige kleine aanpassingen schematisatie DM
Naast de aanpassingen beschreven in 3.5.1 t/m 3.5.6 zijn er nog een viertal kleine
aanpassingen gedaan in de schematisatie van DM:
1
2
3
4

Bij Hagestein is een gewenst debiet toegevoegd voor het schut- en lekverlies en de
vistrap.
De doorspoeling bij Weesp is van 18 m3/s naar 25 m3/s gezet.
Kleine aanpassingen in de DM-invoer zodat onnodige tekorten in West-Brabant niet meer
voorkomen (NWM issue 1054).
De invoerfile met decadeafvoeren van DM (dmdecadeafvoeren.txt) is verlengd met
afvoeren tot oktober 2018.

De effecten van deze wijzigingen (1-3) zijn minimaal.
3.5.8

Effecten wijzigingen DM schematisatie
Figuur 3.10 laat de effecten van de wijzigingen in de DM-schematisatie zien op de
grondwaterstand. De wijzigingen in DM hebben vooral effect op de afvoeren, zoals beschreven
in de vorige paragrafen en hoofdstuk 5. De effecten zijn beperkt. Er zijn nauwelijks effecten op
de grondwaterstand waarneembaar, zo blijkt uit onderstaande figuur. De verhoging van de
GLG in de Krimpenerwaard (< 1 cm) is niet direct te verklaren uit de wijzigingen in de
modelinvoer, en is waarschijnlijk toe te schrijven aan de combinatie van wijzigingen in de
modelinvoer in combinatie met afronding van rekenresultaten, binnen de foutenmarge van de
modelberekeningen.

Figuur 3.10 Effect van de wijzigingen in de DM schematisatie op de berekende GHG (links) en GLG (rechts) voor
de jaren 1998-2006. In de blauwe gebieden worden ondiepere grondwaterstanden ten opzichte van
maaiveld berekend, in de gele en rode gebieden diepere grondwaterstanden. NB, het betreft een
aangepaste legenda (effecten > 1mm worden zichtbaar) ten opzichte van andere LHM-rapportages.

18

Veranderingsrapportage LHM 3.6.0

11202224-012-BGS-0001, Versie 1.1, 24 juni 2019, definitief

4 Onderhoud Software
Een aantal wijzigingen is doorgevoerd in de software ten opzichte van versie LHM 3.5.0.
Tabel 4.1 toont de versies van de software die gebruikt worden in LHM 3.5.0 en 3.6.0.
Tabel 4.1 Een overzicht van de versienummers (svn nummering) van de gebruikte software (svn nummering) in
LHM 3.5.0 en in LHM 3.6.0.

Software
Aansturing pythonscript
iMODFLOW
MetaSWAP (inc. TRANSOL)
Aansturing componenten
MOZART
MOZART/DM preprocessing
meteo
MOZART
preprocessing
overig (MOZARTIN)
DM
RTC-Tools

4.1

Versie LHM 3.5.0
1113
1755
1233
313
763
922

Versie LHM 3.6.0
1113
1755
1233
313
1136
922

704

1193

842

1146
Gitlab branch 4cc22a6e
‘vectconst-objrel’ commit

Wijzigingen iMODFLOW
Er zijn geen wijzigingen doorgevoerd in de iMODFLOW software.

4.2

Wijzigingen MetaSWAP
Er zijn geen wijzigingen doorgevoerd in de MetaSWAP software.

4.3

Wijzigingen MOZART
Ten opzichte van de LHM 3.5.0-release is in LHM 3.6.0 een nieuwe MOZART-executable
gebruikt. Tijdens een LHM-run wisselen MOZART en DM elke decade informatie uit. De
informatie wordt binnen de bestanden signal.a en signal.b uitgewisseld. Deze koppeling werkt
af en toe niet goed, waarbij een van de processen crashte en de andere bleef hangen (NWM
issue 1022). Dit probleem kwam aan het licht binnen het NWM en is in de nieuwe executable
verholpen doordat de processen hun informatie eerst in een tijdelijk bestand beschrijven, dat
daarna wordt gekopieerd naar de signal file. Daarnaast wordt met de nieuwe executable bij het
openen van een nieuw bestand altijd gekeken naar de error status van MOZART.

4.4

Wijzigingen DM
Ook in de DM-software zijn wijzigingen doorgevoerd om de uitwisseling tussen MOZART en
DM soepeler te laten verlopen (zie paragraaf 4.3 voor een beschrijving van deze uitwisseling).
De gewijzigde software slaat nu eerst informatie op in een tijdelijk bestand, waarna het wordt
gekopieerd naar de signal file, die MOZART weer kan inlezen.
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Daarnaast is in dm.exe het maximumaantal iteraties verhoogd en het interne
nauwkeurigheidscriterium voor kortingen vanuit het hoofdwatersysteem naar de regio’s is
verhoogd naar 3 liter per seconde. Dit nauwkeurigheidscriterium zorgt ervoor dat DM gaat
itereren bij tekorten vanaf 3 liter per seconde. Deze aanpassingen zijn doorgevoerd in de DMsoftware naar aanleiding van balansfouten bij DM binnen het NWM.
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5 Resultaten LHM 3.6.0
5.1

Inleiding
In LHM 3.6.0 is een aantal wijzigingen doorgevoerd in de schematisatie en de software van het
oppervlaktewater. Het effect van de afzonderlijke wijzigingen zijn beschreven in de
hoofdstukken 3 en 4. Bijlage B laat zien welke LHM-invoerbestanden zijn gewijzigd. Daarnaast
is RTC-Tools toegevoegd aan het LHM modelinstrumentarium, zoals beschreven in hoofdstuk
2. Dit hoofdstuk laat de resultaten zien van de gezamenlijke wijzigingen zien op de aan- en
afvoeren en de grondwaterstanden in het LHM. Daarnaast worden een aantal resultaten van
de implementatie van RTC-Tools beschreven. Voor uitgebreidere beschrijving van de RTCTools resultaten wordt verwezen naar de rapportage Gijsbers et al., 2018. De rekentijden van
LHM 3.6.0 en LHM 3.5.0 zijn te zien in bijlage C.

5.2

Grondwaterstanden
Figuur 5.1 toont de verandering in grondwaterstanden tussen LHM 3.5.0 en LHM 3.6.0 voor
het jaar 2003. De grondwaterstanden zijn plaatselijk verhoogd met enkele centimeters. Deze
grondwaterstandsveranderingen zijn het gevolg van alle aanpassingen tezamen en zijn niet
direct toe te schrijven aan één aanpassing. Bijlage D laat de absolute grondwaterstanden zien
in LHM 3.6.0.

Figuur 5.1 Verschil in grondwaterstanden tussen LHM 3.6.0 en LHM 3.5.0 voor de jaren 1998-2006. Links: GHG,
rechts: GLG. In blauwe gebieden worden in de nieuwe release ondiepere grondwaterstanden berekend; in rode
gebieden diepere grondwaterstanden.

5.3

Berekende aan- en afvoeren hoofdwatersysteem
De figuren 5.2 t/m 5.7 laten de wijzigingen in de berekende aan- en afvoeren en het berekende
IJsselmeerpeil zien tussen LHM 3.5.0 en LHM 3.6.0. Figuur 5.2 laat zien dat het invoeren van
flexibel peilbeheer een grote invloed heeft op het IJsselmeerpeil in het droge jaar 2003. Door
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dit flexibele peilbeheer staat het IJsselmeerpeil in de zomer van 2003 10 cm hoger en begint
het zomerpeil eerder met uitzakken naar het winterpeil.
Figuur 5.3 laat zien dat het debiet bij zeesluis Muiden ’s winters 3 m 3/s hoger is geworden en
zomers 2 tot 3 m3/s is verhoogd als gevolg van de gewijzigde inlaat bij Muiden. Ook het debiet
bij de inlaat Eefde is verhoogd, zoals blijkt uit Figuur 5.4. De verhoging is maximaal 1.5 m3/s
en vindt in 2003 plaats aan het eind van de zomer en het begin van de herfst. De debieten van
de inlaten bij Friesland, Oosterhout en Gouda zijn nauwelijks veranderd in LHM 3.6.0.

Figuur 5.2 Het berekende IJsselmeerpeil in 2003 voor LHM 3.5.0 en LHM 3.6.0.

Figuur 5.3 Het berekende debiet van de Zeesluis Muiden in 2003 voor LHM 3.5.0 en LHM 3.6.0.
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Figuur 5.4 Het berekende debiet van de inlaat Eefde in 2003 voor LHM 3.5.0 en LHM 3.6.0.

Figuur 5.5 Het berekende debiet van de inlaat Friesland in 2003 voor LHM 3.5.0 en LHM 3.6.0.

Figuur 5.6 Het berekende debiet van de inlaat Oosterhout in 2003 voor LHM 3.5.0 en LHM 3.6.0.
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Figuur 5.7 Het berekende debiet van de inlaat Gouda in 2003 voor LHM 3.5.0 en LHM 3.6.0.

5.4

Berekende afvoeren regionaal oppervlaktewater
Onderstaande figuur laat de verandering zien in afvoeren van het regionale water in LHM 3.6.0
in vergelijking met LHM 3.5.0. De winterafvoer neemt in vrij waterend Nederland plaatselijk af
en de zomerafvoer neemt in vrij afwaterend Nederland plaatselijk toe. Het effect is vooral
zichtbaar waar de afwatering van meerdere LSW’s samenkomt, zoals in de beekdalen in
Brabant. De lagere winterafvoer en hogere zomerafvoer zullen waarschijnlijk veroorzaakt
worden door de gewijzigde VAD-tabel binnen MOZART, zie paragraaf 6.2.2.
Bijlage E laat de absolute afvoeren van LHM 3.6.0 zien.
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Figuur 5.8 Gewijzigde winterafvoer (links, december t/m februari) en zomerafvoer (rechts, juni t/m augustus) van
het regionale watersysteem tussen LHM 3.5.0 en LHM 3.6.0 voor de jaren 1998-2006. In de blauwe
gebieden treedt een verhoogde afvoer op en de gele/rode gebieden hebben een verlaagde afvoer.

5.5

Resultaten implementatie RTC-Tools
In deze paragraaf worden berekende debieten van RTC-Tools vergeleken met berekende
debieten in DM uit LHM versie 3.3. Er is voor een vergelijking met LHM 3.3 gekozen omdat dit
de actuele LHM-versie was bij aanvang van het vervangingstraject van de
oppervlaktewatermodellen in LHM. Zowel RTC-Tools als het LHM werken met dezelfde invoer
voor het oppervlaktewatersysteem, zoals qh-relaties, arealen open water en waterpeilen.
Figuur 5.9 illustreert dat de splitsing op de Maaskop vrij goed verloopt in het RTC-Tools model
met een vergelijkbaar debiet bij Borgharen en een paar tienden m3/s verschil op het
Julianakanaal. Verder benedenstrooms op de Maas komt het verloop tussen DM en RTC-Tools
vrij goed overeen met een paar verschillen eind van januari. Figuur 5.10 toont echter aan dat
deze verschillen de fluctuatie op het Kanaal Wessem-Nederweert (water komende vanaf
Lozen) zich niet echt door vertaalt naar de Maas. Mogelijk dat er andere oorzaken zijn zoals
verschillen in de afvoer van de Neerbeek of de Roer.
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Figuur 5.9 Debiet gemodelleerd met DM (rood) versus RTC-Tools (blauw) op de Maas: Borgharen (links boven),
inlaat Julianakanaal (rechts boven), Venlo (links onder) en sluis Grave (rechts onder)
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Figuur 5.10 Debiet gemodelleerd op de Midden-Limburgse en Brabantse kanalen: Kanaal Wessem-Nederweert
(links boven), Noordervaart (rechts boven), Zuid-Willemsvaart (onder), DM (rood) versus RTC-Tools (blauw)

Ook bij de Rijntakken (Figuur 5.11) is bovenstrooms een goede match te constateren, welke
minder wordt bij het verder afzakken van de rivier. De verschillen bij de IJsselkop worden
veroorzaakt doordat op sommige tijdstappen significante debieten ingelaten worden bij
Pannerling zonder dat hier een noodzaak vanuit watervraagoogpunt voor lijkt te bestaan. Ook
hier lijkt numerieke instabiliteit aan ten grondslag te liggen.

Veranderingsrapportage LHM 3.6.0

27

11202224-012-BGS-0001, Versie 1.1, 24 juni 2019, definitief

Figuur 5.11 Debiet gemodelleerd langs de Rijntakken: Pannerdens kanaal (links boven), IJsselkop (rechts boven),
sluis Driel (links onder) en Olst (rechts onder) met DM (rood) versus RTC-Tools (blauw)

In het benedenrivierengebied (Figuur 5.12) is te zien dat het RTC-Tools model structureel meer
water over de Nieuwe Maas stuurt en minder over de Haringvlietsluizen. In de beginperiode
lijkt het RTC-Tools model last te hebben van numerieke fluctuaties. Het debiet bij Krimpen aan
de IJssel lijkt alleen positief te kunnen zijn. Kijkend naar de minimum capaciteit in de RTCTools schematisatie blijkt de gehele Hollandse IJssel alleen water te kunnen afvoeren naar zee
en niet te kunnen aanvoeren vanuit de Noord, terwijl DM twee richting verkeer toelaat. Tevens
blijkt uit deze figuren dat de peilwijziging op 1 april significante piekdebieten creëert in het RTCTools model.
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Figuur 5.12 Debiet gemodelleerd in de Rijn-Maas monding: Haringvlietsluizen (links boven), Nieuwe Maas (rechts
boven), Krimpen aan de IJssel (links onder) en inlaat Gouda (rechts onder) met DM (rood) versus RTCTools (blauw)

De debieten van het Amsterdams-Rijnkanaal (Figuur 5.13) laten zien dat de representativiteit
van het RTC-Tools model zeker niet voldoende is. De Prins Bernhard sluizen laten in het begin
onrealistische schommelingen zien, maar het zijn vooral de significant hoge debieten van de
Irenesluizen die, samen een instabiel beeld vormen met onrealistische debieten. Dit water
bereikt IJmuiden maar voor een klein deel, wat betekent dat de waterverdeling in heel WestNederland beïnvloed wordt, aangezien het water ergens geborgen, geconsumeerd of
afgevoerd moet worden.
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Figuur 5.13 Debiet gemodelleerd op de inlaten van het Amsterdams Rijnkanaal: Pr. Bernhardsluizen-Betuwepand
(links boven), Pr.Beatrixsluizen-Lekkanaal (rechts boven), Pr.Irenesluizen-Wijk bij Duurstede (links onder)
Ijmuiden (rechts onder)

De wateraanvoer naar Rijnland (Figuur 5.14) vertoont ook wezenlijke afwijkingen tussen de
twee modellen. Er is geen relatie tussen de diverse aanvoerroutes. Bij Bodegraven wordt een
piekdebiet op 1 april doorgelaten, mogelijkerwijs vanwege de overgang van winter naar
zomerpeil. Tegelijkertijd lijkt er weinig relatie met het gedrag van gemaal de Aanvoerder, welke
in het RTC-Tools model bijna continu 5 m3/s aanvoert tegen minder dan 1m3/s door DM.
Daarentegen wordt minder water (ongeveer 0.5m3/s) aangevoerd via het Noordergemaal,
waarbij het RTC-Tools model een meer gepiekt verloop laat zien. Beide modellen voeren geen
water aan via gemaal Koekoek. Tot slot laten de Bergsluis en het Dolkgemaal zien dat beide
modellen ook hier op verschillende wijze water aanvoeren, met significante pieken in de RTCTools berekening bij de Bergsluis terwijl DM niets aanlevert.
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Figuur 5.14 Debiet gemodelleerd voor de wateraanvoer naar Rijnland (KWA): KWA-Bodegraven (links boven), KWA
De Aanvoerder (rechts boven), KWA-Noordergemaal/Doorslagsluis (links midden), KWA-Gemaal Koekoek
(rechts midden) Bergsluis (links onder) Dolkgemaal (rechts onder)

Figuur 5.15 toont de modelvergelijking voor het IJsselmeergebied. De Houtrib en
Krabbegatsluizen zijn in DM en in RTC-tools model als éénrichting verkeer gemodelleerd. Met
name het verschil op 1 april is significant. Bij de inlaat van Lemmer valt op dat RTC-Tools
vrijwel continu water inlaat, terwijl de piek inlaat rond 1 april van DM in het RTC-Tools model
juist een verminderde aanvoer heeft. Eenzelfde gedrag wordt ook geconstateerd in de doorvoer
van Gaarkeuken. Ten aanzien van de lozing van het IJsselmeer op de Waddenzee blijkt het
RTC-Tools model een voorkeur voor de Lorentzsluizen te hebben, terwijl er geen
overeenstemming lijkt te zijn tussen de gezamenlijke lozing van DM en de gezamenlijke lozing
van het RTC-Tools model. Kijkend naar het peilbeheer is het RTC-Tools model in deze
berekening niet in staat om het gewenst peilverloop te volgen.
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Figuur 5.15 Debiet gemodelleerd voor het IJsselmeergebied: Houtribsluizen (links boven) Krabbegatsluizen (rechts
boven), Lemmer (midden links boven), Zwarte Water (midden rechts boven), Lorentzsluizen (midden links
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onder), Stevinsluizen (midden rechts onder), doorvoer Gaarkeuken (links onder) en het peilverloop van op
Markermeer en IJsselmeer (rechts onder)

Uit de gepresenteerde modelresultaten blijkt dat het RTC-Tools model op de grote rivieren
goed vergelijkbaar is met DM. Maar analyse van regionale systemen (zoals de grotere
kanaalsystemen) laat zien dat de verschillen tussen DM en het RTC-Tools model significant
zijn. Daarom is het RTC-Tools model nog niet plausibel genoeg om ingezet te worden binnen
het LHM.
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6 Overig beheer en onderhoud
6.1

Foutmeldingen MOZART bij doorrekenen recente jaren verholpen
Bij het aanmaken van het bestand uslswdem.dik door mozartin.exe kan er een fout optreden
waardoor de eindtijd voor de starttijd ligt. Hierdoor wordt het MOZART-rekenproces
afgebroken. Deze fout werd ontdekt bij het draaien van LHM-sommen voor de waterkwaliteit
en is verholpen in de MozartIn executable van LHM 3.6.0. In de praktijk is deze bij andere
toepassingen niet bekend, dit komt waarschijnlijk omdat daar gebruik wordt gemaakt van
gewijzigde voorbewerkingsprogrammatuur.

6.2

Bug fixing voorbewerkingsprogrammatuur
Binnen de voorbewerkingsprogrammatuur zijn enkele bugs opgelost, als onderdeel van het
testen van een uitgebreide controle van de voorbewerkingsprogrammatuur. Paragrafen 6.2.1
en 6.2.2 beschrijven bugs die opgelost zijn in de MOZARTIN-routine revisie 1193. In paragrafen
6.2.3 en 6.2.4 worden twee bugs behandeld die zijn verbeterd in de topsysteem workflow versie
64b. Deze twee bugfixes worden niet direct in LHM 3.6.0 meegenomen, omdat de
voorbewerkingsstappen waarin deze bugs voorkwamen niet meer nodig zijn nu actuele
TOP10NL-vector waterlopen wordt gebruikt in LHM 3.6.0, zie paragraaf 3.4.1. Voor de
volledigheid worden ze wel gedocumenteerd, omdat ze de gewijzigde effecten van de
verouderde TOP10 samen met de topsysteem workflow en de nieuwe TOP10 zonder de
topsysteem workflow verklaren.

6.2.1

Bug fixing peilgebieden binnen MOZART
De voorbewerkingsprogrammatuur mozartin.exe voert correcties uit op oorspronkelijke
gegevens aan de hand van actuelere gegevens uit de topsysteem workflow. Een van deze
correcties is dat verouderde LSW’s die niet meer in de topsysteem workflow worden behandeld
worden verwijderd uit de oorspronkelijke data van MOZART. Vrij afwaterende LSW’s zijn weer
opgesplitst in meerdere peilgebieden (weirareas). Mozartin.exe verwijdert echter niet de
verouderde peilgebieden die niet meer mee worden genomen in de topsysteem workflow. Deze
verouderde peilgebieden worden daardoor nog wel meegenomen in LHM-modelruns. Daarom
is er een aanpassing verricht op de voorbewerkingsprogrammatuur mozartin.exe zodat naast
verouderde LSW’s ook verouderde peilgebieden door mozartin worden verwijderd. Figuur 6.1
laat het effect van deze aanpassing zien op de berekende grondwaterstanden in LHM en figuur
6.2 laat het effect van deze aanpassing op de regionale afvoeren zien. Zowel in het grondwater
als in het oppervlaktewater zijn de effecten enkel plaatselijk.
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Figuur 6.1 Effect van niet meer meenemen van verouderde peilgebieden binnen vrij afwaterende LSW’s op de
berekende HG3 (links) en LG3 (rechts) voor het jaar 2003. In de blauwe gebieden worden ondiepere
grondwaterstanden ten opzichte van maaiveld berekend, in de gele en rode gebieden diepere
grondwaterstanden. NB, het betreft een aangepaste legenda (effecten > 1mm worden zichtbaar) ten
opzichte van andere LHM-rapportages.
Verschil
[mm]

Figuur 6.2 Effect van het niet meer meenemen van verouderde peilgebieden binnen vrij afwaterende LSW’s op de
winterafvoer (links, december t/m februari) en de zomerafvoer (rechts, juni t/m augustus) van het regionale
watersysteem voor het jaar 2003. In de blauwe gebieden treedt een verhoogde afvoer op en de gele
gebieden hebben een verlaagde afvoer.
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6.2.2

Bug fixing VAD-tabel binnen MOZART
Mozartin.exe corrigeert de QH-relatie in het bestand vadvalue.dik door gebruik te maken van
actuelere data uit de topsysteem workflow. Het bestand vadvalue.dik bevat per LSW een relatie
tussen het volume, het wateroppervlak en de afvoer, een zogenaamde QH-relatie. MOZART
gebruikt deze QH-relatie om bij een bepaalde afvoer het volume en areaal open water binnen
die LSW te kunnen bepalen.
De QH-relatie is weergegeven in tabelvorm. In de voorbewerking van MOZART wordt in
Mozartin.exe het volume, wateroppervlak en afvoer allemaal met dezelfde LSW-specifieke
correctiefactor vermenigvuldigd. Hiermee wordt gecorrigeerd voor eventuele wijzigingen in het
oppervlaktewater binnen die LSW (bijvoorbeeld het verbreden van sloten) die zijn doorgevoerd
nadat de QH-relaties in vadvalue.dik waren vastgesteld.
Deze correctiefactor, die voor volume, wateroppervlak, en afvoer wordt toegepast, is als volgt
bepaald:
1. Wateroppervlak zoals bepaald in de topsysteem workflow
2. Het wateroppervlak bij een waterafvoer van 10% van de maximum slootcapaciteit, afkomstig
uit vadvalue.dik
3. De verhouding tussen 1 en 2 wordt als correctiefactor toegepast.
Het is echter conceptueel gezien logischer om deze correctiefactor alleen toe te passen op het
wateroppervlak en watervolume en niet meer op de afvoer. MOZART gebruikt de VAD-tabel
namelijk om het wateroppervlak en watervolume af te lezen bij een bepaalde afvoer.
Aanpassingen in de LSW leiden tot aanpassingen binnen deze relaties, waardoor de
afhankelijke variabelen (volume en oppervlak) van deze relaties worden aangepast. De
onafhankelijke variabele (afvoer) moet dan niet aangepast worden. Daarom is in mozartin.exe
een aanpassing verricht zodat geen correctie meer wordt toegepast op de afvoer, maar nog
wel op het wateroppervlak en watervolume in vadvalue.dik. Figuur 6.3 laat het effect zien van
deze wijziging op de berekende grondwaterstand. Plaatselijk zorgt de wijziging voor een
verhoging van de grondwaterstand. Figuur 6.4 laat zien dat de winterafvoer flink afneemt en de
zomerafvoer toeneemt, met name in de beekdalen. Dit komt doordat de afvoer in de VAD-tabel
nu kleiner is, waardoor je volgens de VAD-tabel bij een gegeven afvoer een groter watervolume
krijgt en daarmee een grotere wateropslag mogelijk is in de winter. In de zomer komt dit water
geleidelijk vrij en neemt de afvoer toe. De grotere opslag leidt ook tot een plaatselijke verhoging
van de grondwaterstanden.
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Figuur 6.3 Effect van het wijzigen van de VAD-tabel op de grondwaterstanden voor het jaar 2003. Links:
3HG,rechts: 3LG. In blauwe gebieden worden in de nieuwe release ondiepere grondwaterstanden
berekend; in rode gebieden diepere grondwaterstanden
Verschil
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Figuur 6.4 Effect van het wijzigen van de VAD-tabel op de winterafvoer (december t/m februari) en de zomerafvoer
(juni t/m augustus) van het regionale watersysteem voor het jaar 2003. In de blauwe gebieden treedt een
verhoogde afvoer op en de gele gebieden hebben een verlaagde afvoer.

6.2.3

Bug fixing dubbeltellen secundair regionaal watersysteem
In de voorbewerking van MOZART worden de arealen van het secundaire
oppervlaktewatersysteem in de vrij afwaterende gebieden dubbel geteld door de topsysteem
workflow. 5 geeft een beeld van de waterlopen die als ‘secundair’ worden geclassificeerd.
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De topsysteem workflow berekent eerst het afzonderlijke areaal van het primaire en secundaire
oppervlaktewatersysteem. Vervolgens worden deze arealen gesommeerd per LSW om tot het
totale areaal aan open water per LSW te komen. Echter, de topsysteem workflow sommeert bij
vrij afwaterende LSW’s het areaal aan primair water en het areaal aan secundair water om tot
het totale areaal primair water te komen. Vervolgens wordt dit areaal opgeteld bij het areaal
secundair en tertiair water om tot het totale areaal aan regionaal water te komen, waardoor het
areaal secundair water dubbel wordt meegenomen. Deze arealen zijn weer invoer voor
MOZARTIN, waardoor MOZARTIN een te grote correctie uitvoert op de eigenschappen van de
LSW’s. Deze fout is verbeterd in de topsysteem workflow voorbewerkingsprogrammatuur
versie 64b, zie Figuur 6.6 en Figuur 6.7.

Figuur 6.5 De waterlopen die geclassificeerd zijn als ‘secundair’ in en rondom de Noordoospolder. In rood de
secundaire waterlopen en in groen de provinciegrenzen.
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Figuur 6.6 De huidige code achter de berekening van het oppervlak primair water in topsysteem.py, waarbij ook het
oppervlak aan secundair water wordt meegenomen.

Figuur 6.7 De herstelde code achter de berekening van het oppervlak primair water in topsysteem.py.

De correctiefactor die MOZARTIN berekent aan de hand van het areaal open water is LSWspecifiek. Deze correctiefactor wordt toegepast op de QH-relaties van de LSW’s. Tabel 6.1 laat
statistische informatie zien over de correctiefactoren uit LHM 3.5.0 en de correctiefactoren
berekend met de herstelde topsysteem.py code. Te zien is dat deze correctiefactor kleiner
wordt, wat aan geeft dat de invoer van MOZARTIN minder wordt gecorrigeerd.
Tabel 6.1 Statistische informatie van de correctiefactor die in MOZARTIN wordt toegepast op het volume,
wateroppervlak en afvoer. Deze informatie is zowel voor de correctiefactoren in LHM 3.5.0 gegeven als voor
de correctiefactoren gebaseerd op de verbeterde berekeningen in de topsysteem workflow, zoals in LHM
3.6.0 is toegepast.

Gemiddelde
P10
P50
P90

Correctiefactor LHM 3.5.0
25,5
1,2
6,2
42,8

Correctiefactor LHM 3.6.0
22,9
1,0
5,2
37,3

De nieuwe correctiefactoren zorgen in het LHM voor een kleine afname van de winterafvoeren
van LSW’s naar het hoofdwatersysteem, zie Figuur 6.8. Daarnaast zorgen de nieuwe
correctiefactoren plaatselijk voor kleine wijzigingen in de grondwaterstand, zoals te zien is in
Figuur 6.9.
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Figuur 6.8 Effect van de gewijzigde correctiefactoren in MOZARTIN op (links) de winterafvoer (december t/m
februari) en (rechts) de zomerafvoer (juni t/m augustus) van het regionale watersysteem voor het jaar 2003.
In de blauwe gebieden treedt een verhoogde afvoer op en de gele gebieden hebben een verlaagde afvoer.

Figuur 6.9 Effect van de gewijzigde correctiefactoren in MOZARTIN op de berekende HG3 (links) en LG3 (rechts)
voor het jaar 2003. In de blauwe gebieden worden ondiepere grondwaterstanden ten opzichte van maaiveld
berekend, in de gele en rode gebieden diepere grondwaterstanden. NB, het betreft een aangepaste legenda
(effecten > 1mm worden zichtbaar) ten opzichte van andere LHM-rapportages.
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6.2.4

Bug fixing pixeleffecten op waterschapsgrenzen
Uit gegevens van waterschappen uit Noord-Nederland bleek dat het oppervlak open water door
de topsysteem workflow niet helemaal juist wordt ingeschat. Daarom wordt het oppervlak open
water gecorrigeerd met een correctiefactor per waterschap. Deze correctiefactor wordt
berekend vanuit onder andere twee rasterbestanden met arealen open water per waterschap.
De waterschapsgrenzen in deze rasterbestanden zijn echter op enkele locaties een rastercel
verschoven ten opzichte van elkaar, zie Figuur 6.10. Hierdoor is de berekende correctiefactor
op deze cellen extreem groot. In de topsysteem workflow versie 64b is een aanpassing verricht
waardoor de twee rasterbestanden nu wel correct op elkaar zijn aangesloten en geen enorm
hoge correctiefactoren meer voorkomen.

Figuur 6.10 Een ingezoomde weergave van twee shapefiles van waterschappen, waarbij door middel van de
ingetekende witte puntjes duidelijk wordt dat de waterschapsgrens in deze twee shapefiles één pixel is
verschoven.
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7 Conclusies en aanbevelingen
7.1
7.1.1

Conclusies
Conclusies RTC-Tools
In LHM 3.6.0 zijn wijzigingen doorgevoerd in het oppervlaktewater, zowel in de schematisatie
als in de software. De grootste verandering in LHM 3.6.0 is de toevoeging van RTC-Tools aan
het modelinstrumentarium. Deze open source optimalisatie toolbox van Deltares kan op termijn
het Distributie Model (DM) en MOZART vervangen binnen het LHM, maar is in LHM 3.6.0 als
eerste stap nog naast MOZART en DM toegepast. LHM is hierdoor ook zonder RTC-Tools te
draaien.
Een vergelijking van RTC-Tools resultaten met resultaten van MOZART en DM laat zien dat
het RTC-Tools model nog niet voldoende plausibel is om ingezet te worden. Voor
vervolgstappen is het nodig de lessen van de ontwikkeling van het RTC-Tools model eerst
goed te evalueren. Waarschijnlijk zijn de beperkingen in de brondata uit MOZART-DM een
belangrijke oorzaak en speelt het te grote aantal netwerkelementen in combinatie met de
software ook een belangrijke rol. Duidelijk is dat verdere verbetering van de schematisatie in
ieder geval nodig is, voordat het RTC-Toolsmodel kan worden ingezet. Een nadere toelichting
is gegeven in het achtergrondrapport (Gijsbers et al, 2018) en in het verificatiedocument (De
Graaff en al, 2018).

7.1.2

Overige conclusies
Een aantal wijzigingen is doorgevoerd in de schematisatie van het DM, om deze schematisatie
actueel te houden voor de analyse van de zoetwaterhuishouding. Een voorbeeld hiervan is het
doorvoeren van het flexibel peilbeheer van het IJsselmeer, dat in 2018 is vastgesteld binnen
het nieuwe peilbesluit IJsselmeer. Ook is het regionale oppervlaktewater nu gebaseerd op de
actuele TOP10NL-vector waterlopen uit 2017.
Verder is onderhoud gepleegd aan de software binnen het LHM. Verbeteringen zijn
aangebracht in de voorbewerkingsprogrammatuur topsysteem.py, waardoor de QH-relaties
binnen MOZART zijn verbeterd. Daarnaast is de uitwisseling van informatie tussen DM en
MOZART robuuster gemaakt.
Al deze aanpassingen tezamen zorgen voor een gewijzigd IJsselmeerpeil en een verhoogde
inlaat bij zeesluis Muiden en bij Eefde. Verder zorgen de aanpassingen lokaal voor een
verhoging van de lage grondwaterstanden en voor verhoogde zomerafvoeren en verlaagde
winterafvoeren in het regionale oppervlaktewater.

7.2

Aanbevelingen
De volgende aanbevelingen worden gedaan op basis van LHM 3.6.0:
•

Voor toekomstige analyses van de zoetwatervoorziening in Nederland wordt aanbevolen
de in LHM 3.6 doorgevoerde wijzigingen in het oppervlaktewater toe te passen. Bedacht
moet worden dat de schematisatie van het grondwater in LHM 3.6 specifiek is gemaakt
voor berekeningen van waterkwaliteit; voor analyse van zoetwater is de schematisatie
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•

•
•

•
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van het grondwater in LHM 3.4 het meest actueel. Aanbevolen wordt om de wijzigingen
in het grondwater en het oppervlaktewater samen te voegen in één actuele versie (LHM
4.0)
waarin
een
nieuwe
basis
wordt
gelegd
voor
toekomstige
waterkwantiteitsberekeningen en waterkwantiteitsberekeningen.
Voor het kunnen inzetten van RTC-tools zijn verdere aanpassingen nodig in de
schematisatie van RTC-tools; de op MOZART, DM en LSM gebaseerde modelinvoer
moet worden aangepast om plausibele modelresultaten te kunnen krijgen. Ook het
indikken van de op LSM-gebaseerde schematisatie is hard nodig. Mogelijk zijn er ook
aanpassingen in de programmatuur nodig. Verdere evaluatie van het ontwikkeltraject in
het voorjaar van 2019 zal leiden tot een aanscherping van de aanbevelingen. Het is in
ieder geval gewenst, maar mogelijk zelfs noodzakelijk, om de landelijke
oppervlaktewaterschematisatie in RTC-Tools op te bouwen vanuit actuele basisdata voor
het regionale watersysteem, vastgelegd in de oppervlaktewaterdatabase HyDAMO. Deze
is op dit moment ten dele gevuld. Pas als de database volledig is gevuld, kan MOZART
naar verwachting volledig worden uitgefaseerd.
De workflows van het topsyteem (topsysteem.py en MOZARTIN) zullen in de nabije
toekomst vervangen moeten worden door nieuwe code in een moderne programmeertaal,
die direct aansluit op actuele invoerdata.
Het meenemen van de actuele TOP10NL zorgt ervoor dat een aantal correcties binnen
de topsysteem workflow komen te vervallen. De actuele TOP10NL is echter nog niet
geïntegreerd binnen de topsysteem workflow, maar wordt nu toegepast als aanpassing
op berekende waarden vanuit de topsysteem workflow. Aangeraden wordt om de actuele
TOP10NL te integreren binnen de nieuw op te bouwen topsysteem workflow.
De wijzigingen van het areaal open water op basis van de TOP10NL data waren in gang
gezet om de schematisatie in RTC-tools te verbeteren. De wijzigingen zijn verder alleen
binnen MOZART meegenomen. De wijzigingen zullen in de toekomstig ook moeten
worden doorgevoerd in MODFLOW en MetaSWAP, omdat de verhouding tussen het
areaal land en water wijzigt. Ook dit zal moeten worden meegenomen in de nieuwe
workflow voor het topsysteem.
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A Memo opmerkingen RWS ontwikkellijst LHM/LSM
Opmerkingen: Hieronder volgt een memo van de verwerking van de wensen voor aanpassing
in het LHM en LSM, afkomstig van Rijkswaterstaat. Opgemerkt wordt dat de memo is
geschreven ten tijde dat de issues in RTC-tools werden verwerkt. Aan het eind van de memo
is in een tabel aangegeven wat uiteindelijk is verwerkt in het LHM.
Memo
Van: Geert Prinsen
Betreft: Opmerkingen RWS ontwikkellijst LHM/LSM
Datum: 20 juni 2018
Inleiding
Door RWS is een lijst opgesteld met geconstateerde issues en opmerkingen over LHM en LSM
naar aanleiding van resultaten in diverse recente projecten (bv. RWS-prestatiemanagement,
NWM, WABES). Deze issues zijn nagelopen en vastgelegd in dit memo.
RWS heeft de punten onderverdeeld in
- fout in randvoorwaarden, streefpeilen, debieten, beheersregels e.d. (punt 1-17)
- fout in geografische schematistie (punt 18-31)
- fout in operationele sturing of sturingsmogelijkheden (punt 32-37)
- overig (punt 38-40)
Doel is verbeterpunten mee te nemen in nieuwe modelversies als dit leidt tot verbeteringen. Dit
kan zowel betrekking hebben op LHM (met name DM), RTC-tools, als LSM. Voor LSM gaat het
om de nieuwe versie 2.0 in SOBEK3.
Dit memo geeft een nadere toelichting op de punten. Eerst wordt een toelichting gegeven per
punt, vervolgens wordt een overzicht gegeven van de verwerking van de punten in een tabel.
Naast de door RWS aangevoerde punten is een aantal andere aandachtspunten toegevoegd
(punt 41-45).
1. * Inlaat Muiden
Door RWS is gemeld: “Bij de regionale aanvoer bij inlaat Muiden vanuit het IJsselmeer is een
beheerregel gebruikt die niet klopt. Zomers wordt 7 m3/s ingelaten en ‘s winters 0 m3/s. Dit
moet zijn: zomers inlaat 10 m3/s en ‘s winters 4 m3/s. ik heb verzoek ingediend of dit in LHM
kan worden aangepast. “
Analyse:
Dit betreft zowel LHM als LSM. Omdat er eerder in verschillende kaders vanuit Waternet
verschillende informatie is ontvangen, en de inlaat in het verleden op aangeven van Waternet
(Sobek model Waternet uit 2011) juist is verlaagd van 10 naar 7 m3/s is contact gezocht met
Waternet (Jan Willem Voort). Hij heeft de meetdata (dagcijfers) van juni 2011-mei 2018
doorgegeven. Deze zijn hieronder grafisch weergegeven. Er zijn enkele uitschieters, zowel
positief (inlaat) als negatief (uitlaat naar Markermeer). Uit de figuur blijkt dat de laatste jaren de
inlaat in de zomerperiode 10 m3/s is, terwijl in de winterperiode zowel inlaat als lozing
plaatsvindt, maar ook nog overwegend ingelaten wordt.
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Figuur 1 : inlaat Muiden (meetgegevens ontvangen van Waternet, data 2011-2018)

Figuur 2 : inlaat Muiden (meetgegevens 1998-2008, eerder ontvangen van Waternet)

Gemiddeld van 1 juni 2011 t/m 1 juni 1028 is er 6.2 m3/s netto inlaat, met in de zomer 10 m3/s,
in de winter 2 m3/s. In 2016 en 2017 wordt in de winter zowel ingelaten als afgelaten, echter
de winter 2017-2018 zijn er ook veel dagen zonder inlaat en uitlaat.
Actie: implementeer in LHM een gewenst debiet van 10 m3/s voor de periode 1 april – 1
oktober, en 2 m3/s inlaat in de winter. In LSM/RTCTools: gebruik de oude reeks voor simulaties
van het historische jaar 2003, gebruik de nieuwe doorspoeldebieten voor nieuwe berekeningen
(historische jaren na 2011 en nieuwe beleidsberekeningen). Ook in het SOBEK3 LSM model
moet dit worden aangepast (onderdeel NZK-ARK model en LSM 2.0)
2. Gemaal IJmuiden
Door RWS is gemeld: ”In het model is het debiet bij gemaal IJmuiden maximaal 280 m3/s, in
werkelijkheid 260 m3/s”
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Analyse:
Dit betreft de gemaalcapaciteit in het LSM model. In het in 2011 door Waternet in
samenwerking met (destijds) RWS-NH aangeleverde model staat de gemaalcapaciteit van de
nieuwe pompen IJmuiden op 2x50 m3/s (dat is correct), maar de capaciteit van de oude
pompen staat in de controller op 179.72 m3/s (dit moet zijn max. 4x40 m3/s). De totale
capaciteit van 100+160=260 m3/s staat ook in op internet gevonden stukken van de
Deltacommissaris (2015) als in de Factsheet van SenterNovem over de renovatie met
energiezuinige nieuwe pompen (in 2004).
Voor LHM geldt dat geen beperkende capaciteit is opgegeven voor spuicapaciteit van NZK
naar Noordzee. Merk op dat de spuicapaciteit bestaat uit de pompcapaciteit (260 m3/s) plus
de vrij-verval spuicapaciteit. Deze laatste is in LSM wel apart geschematiseerd, maar in LHM
niet. Ook wordt LHM typisch op decadebasis doorgerekend; de afvoercapaciteit (pomp+spui)
is op die tijdschaal niet beperkend.
Actie: De aanpassing van maximum afvoer via de gemalen bij IJmuiden kan eenvoudig in LSM
worden opgenomen. Ook in het SOBEK3 model moet de capaciteit aangepast worden.

3. * Waterverdeling Pannerdense kop/IJsselkop, debiet Hagestein
Door RWS is gemeld: ” verwerken nieuwe informatie verdeelsleutels voor de Pannerdense
Kop en IJsselkop en minimum debieten Hagestein”
Analyse:
Het betreft de verdeelsleutels van Pannerdense kop / IJsselkop in LHM, en de sturing van de
stuw bij Driel in LSM. En de minimum afvoer bij Hagestein.
Eerder was van RWS informatie over het stuwprogramma Driel (2012) ontvangen
Daarin staat o.a. de volgende tabel (op basis van betrekkingslijn 2012):

Dit dekt echter alleen de overgang van vrije rivier naar volledig gestuwd, in het afvoerbereik
Lobith 1590 tot 2600 m3/s. In LHM moet echter een volledige tabel gegeven worden die het
afvoerbereik bij Lobith van 500 m3/s tot 15000 m3/s dekt. Hiervoor is de bestaande tabel voor
het hierboven gegeven afvoerbereik vervangen door de bovenstaande verdeling, en er verder
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voor gezorgd dat de verdeelsleutels in LHM voor een logisch vervolg bij zowel lage als hoge
afvoeren zorgen. Hierbij is uitgegaan van een bodemverlaging van met name de Waal; immers
de fractie afvoer via de Waal blijkt in het hierboven opgegeven deel van het afvoerbereik
systematisch hoger dan in de oude tabel. Bij de aansluiting van de nieuwe tabel op afvoeren <
1590 en afvoeren > 2600 is daarom de fractie van de Waal verhoogd; verder is de afvoer bij
Driel bij lagere Bovenrijnafvoeren niet constant gehouden, maar bij elke stap met 0.5 m3/s
verminderd zodat een glad verloop ontstaat.
Voor wat betreft LSM zal de aangepaste verdeling moeten volgen uit de actuele
bodemgegevens, ruwheden en een eventueel aangepaste sturing van de kunstwerken in de
SOBEK3 modellen.
Voor wat betreft de minimum afvoer bij Hagestein blijkt dat volgens gegevens (info via Imprex
ARK / project slim watermanagement rapport Hydrologic) om enkele m3/s bij lage Rijnafvoeren
te gaan. Het gaat hierbij om de vistrap en de sluisoperatie, waarbij de vistrap bij zeer lage
waterstanden in het pand Hagestein langzaam droogvalt. In LHM wordt ook in de Warm2050
sommen altijd nog een afvoer van enkele m3/s bij Hagestein gerealiseerd, en is er in LHM
vooralsnog dus geen noodzaak om iets aan te passen. Voor LSM is een betere modellering
van de stuw Hagestein (inclusief vistrap en sluis), net als voor alle andere stuwcomplexen op
Rijn en Maas, een grotere actie die bij de SOBEK3 deelmodellen opgepakt moet worden. In
RTCTools kan een gewenst debiet worden opgegeven.

Figuur: afvoer Hagestein via schuif, vistrap en sluis bij verschillende stuwpeilen (Hydrologic)
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Uit de figuur volgt een (peilafhankelijk) debiet over de stuw Hagestein, uitgaande van springtij
op de Lek. Bij een lager benedenstrooms peil wordt het schutverlies hoger, maar het debiet via
de vistrap blijft hetzelfde. De Cilinderschuif is stuurbaar.
De som van de vistrap en sluis (oranje en blauwe balkjes) schat ik op
o 4 m3/s bij streefpeil Hagestein (+3.00 m NAP)
o 3.5 bij peil Hagestein +2.50 m NAP
o 1.5 bij peil Hagestein +2.00 m NAP
o 1.0 bij peil Hagestein +1.80 m NAP
Actie:
a. LHM Implementatie van tabellen waterverdeling Pannerdense Kop en IJsselkop. De in LHM
nieuw geïmplementeerde tabellen voor waterverdeling bij Pannerdense Kop en IJsselkop
leiden tot de volgende afvoerverdeling gegeven in de figuren op de volgende bladzijde. Voor
LHM is het niet nodig om een extra gewenst debiet benedenstrooms Hagestein op te geven
(wordt altijd al gerealiseerd).
b. Voor het nieuwe model in RTCTools zou zowel de aangepaste verdeling in het
bovenrivierengebied als de onttrekking via vistrap/sluis uit het pand Hagestein moeten worden
meegenomen in het model.
c. Voor LSM 2.0 en de SOBEK3 deelmodellen moet de sturing van de stuw bij Driel indien
nodig worden aangepast op de gewenste waterverdeling, en de (peilafhankelijke) minimum
afvoer bij stuw Hagestein via vistrap en sluis worden onderzocht.
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Figuur: afvoerverdeling bovenrivierengebied, stuwprogramma 2012

4. * Inlaatcapaciteit Pannerling
Door RWS is gemeld: ” juiste maximale inlaatdebiet van inlaatgemaal De Pannerling in het LHM
opnemen. Dat maximale debiet is onlangs verhoogd van 4 naar 8 m3/s.

Analyse:
Deze wijziging was in 2017 al door Waterschap Rivierenland doorgegeven. De Aanpassing
moet zowel in LHM als LSM gebeuren.
Actie: Deze aanpassing is al eerder voorbereid rond de oplevering van LHM 3.3 (sept 2017)
en meegenomen in LHM 3.6. In LSM betreft het een eenvoudige aanpassing van de regionale
inlaatcapaciteit van de Linge uit het Pannerdens Kanaal. Deze aanpassing moet ook in het
nieuwe RTCTools model gebeuren.

5. * Rijnland validatie
Door RWS is gemeld: ”Er is door Rijnland een validatie uitgevoerd van de inlaten en
doorvoeren van meerdere takken/gebieden. Deze informatie moet bij een volgende update van
LHM worden meegenomen.”
Analyse: Zie het verslag van afstudeerder (H vd Berg, UU maart 2017). In een overleg met
Rijnland, HKV en enkele andere westelijke waterschappen zijn de punten doorgesproken en
onduidelijkheden weggenomen (o.a. over of bv. inlaat Steenen Beer wel of niet in LHM zit).
Gewenste aanpassingen zijn waar mogelijk verwerkt (veelal reeds in LHM 3.4, dus in nieuwe
berekeningen NWM). Aangepast zijn o.a.:
- doorspoeling Amsterdam via Zeeburg (gestopt);
- gewenst debiet Weesp in LHM 1 tak verschoven, zodat het ook echt bij Weesp ligt;
- inlaat Zeesluis Muiden (na nader overleg met Waternet verhoogd, zie punt 1 van dit
memo);
Actie: In LHM invoer verwerkt. De informatie is nu ook in RTC-Tools invoer verwerkt. In LSM
moeten de laatste doorspoelingsgetallen worden opgenomen (SOBEK3 model NZK/ARK, LSM
2.0)
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6. *Streefpeil Meppelerdiep
Door RWS is gemeld: ”Het streefpeil Meppelerdiep in model is 0.50 m NAP. In werkelijkheid
meebewegen met Zwarte Water, tenzij die waterstand te hoog wordt, dan wordt waterstand
0.20 a 0.30 m NAP.”
Analyse: het gaat hier om het peil in LSM (LHM rekent geen peil uit voor het Meppelerdiep).
In het aangeleverd regionale model van het waterschap (destijds Reest en Wieden) stond de
stuw altijd dicht. De stuw moet echter altijd open staan, tenzij het peil op het ZwarteWater te
hoog of juist te laag wordt (bv. door wind).
Actie: De informatie is in het RTCTools model worden meegenomen, en moet verder worden
verwerkt in LSM: zet de stuw Meppelerdiep in het LSM model open met crest = -3.00m. Omdat
in model geen wind wordt meegenomen, is dit voorlopig voldoende (anders moeten controllers
toegevoegd worden zodat de stuw dichtgaat als het peil Meppelerdiep onder de -0.40 zakt of
het peil op het Zwarte Water boven +0.40 stijgt). Pas de aan- en afslagpeilen van pomp
Zedumuden aan zodat het peil op het Mepperlerdiep niet te hoog wordt. Dit moet in het
SOBEK3 LSM model meegenomen worden.

Figuur: peil Meppelerdiep na aanpassing(test LSM 1.31 aanpassing)

7. * Streefpeil Brabantse kanalen
Door RWS is gemeld: ”De streefpeilen in de Noord-Brabantse kanalen zijn onjuist (enkele
decimeters). “
Analyse: Dit is opgemerkt bij de resultaten van LSM sommen voor het project RWSprestatiemanagement. Hierbij is gebruik gemaakt van LSM 1.31. In het nieuw beschikbare
Sobek3 MLNBK model (model voor de Midden-Limburgse en Noord-Brabantse kanalen) is de
handhaving van de peilen al iets verbeterd. Met bijstelling van de controllers van de
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kunstwerken in het model zijn de berekende peilen te verbeteren. Deze aanpassing is voor
RTCTools en LSM van belang. Voor LHM speelt dit niet omdat in LHM geen peilvariatie in de
kanaalpanden van de Zuid-Willemsvaart en het Wilhelminakanaal wordt gemodelleerd. De
tabel hieronder bevat per pand de werkelijke streefpeilen (info uit laatste versie MLNBK Sobek3
model) en de berekende peilen door LSM 1.31 en na aanpassing van controllers in dat model.

Kanaal

Van

Tot

Werkelijk
Streefpeil

LSM 1.31

Maximakanaal
Zuid-Willemsvaart
Zuid-Willemsvaart
Zuid-Willemsvaart
Zuid-Willemsvaart

Empel
0
Schijndel
4
5

Hintham
Schijndel
4
5
6

2.00
4.70
8.52
10.57
12.75

Niet
in
LSM1.31
4.75
8.58
10.62
12.95

Zuid-Willemsvaart

6

Helmond

15.00

14.79

Zuid-Willemsvaart
Zuid-Willemsvaart
Zuid-Willemsvaart
Zuid-Willemsvaart
Zuid-Willemsvaart
Zuid-Willemsvaart
Zuid-Willemsvaart
Wilhelminakanaal
Wilhelminakanaal
Wilhelminakanaal
Noordervaart

Helmond
10
11
12
13
15
16
I
II
III

10
11
12
13
15
16

20.47
22.58
25.08
27.06
28.65
33.61
35.68
5.15
7.70
12.55
31.65

20.66
22.73
25.6
27.6
28.9
34.25
36.2
5.28
7.6
12.59
31.5

Na
aanpassing
Niet in LSM;
Crevecoer
1.95-2.10
4.69
8.49
10.56
12.73
14.70-14.90
20.20-20.60

Veranderingsrapportage LHM 3.6.0

II
III
IV

22.20-22.58
25.20-25.30
27.25-27.35
28.75-28.85
33.55-33.75
35.80-35.95
5.14
7.65-7.75
12.45-12.55
31.6
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Actie
In LHM (MOZART en DM) geen actie. In RTCTools zijn bovenstaande streefpeilen
meegenomen.
In LSM MLNBK en LSM 2.0 (SOBEK3 modellen) overnemen van aangepaste
kunstwerkgeevens en controllers uit LSM 1.31 voorzover deze ten opzichte van het MLNBK
model een verbetering geven.
8. Verval Sambeek/Grave bij hoogwatersituaties
Door RWS is gemeld: ”In Sambeek en Grave is in LSM het verval over de stuw in
hoogwatersituaties soms negatief. De uitsplitsing in afvoer 1 en afvoer 2 in LSM heeft weinig
connectie met het werkelijke afvoerproces (afvoer 2 kent waarden tot 300 m3/s in
stroomopwaartse richting). Mogelijk spelen instabiliteiten in de Sobek berekening een rol. “
Analyse: Dit is opgemerkt bij de resultaten van LSM sommen voor het project RWSPrestatiemanagement (LSM 1.31, Sobek 2). De stuwen zijn geschematiseerd als compound
structure (bv. Grave is compound structure met id ‘C_MS_06’ heeft 2 members, namelijk
C_MS_06##S_MS_19
(MS_stuw_Grave_zom)
en
C_MS_06##S_MS_20
(MS_stuw_Grave_win). Bij de daggemiddelde uitvoer van LSM 1.31 blijkt inderdaad dat er af
en toe een negatief debiet optreedt.
Actie: nagaan in de laatste versie van het Sobek3 Maas model of dit soort zaken nog steeds
speelt. Als dit ook in het nieuwe model speelt het hierin trachten op te lossen. Dit Sobek3 model
is/wordt namelijk ook opgenomen in LSM 2.0. Geen actie in het oude LSM Sobek2 model meer.
9. Linne en andere stuwen
Door RWS is gemeld: ”Bij Linne zitten schutsluis, WKC en vistrap niet in LSM. De uitsplitsing
Linne afvoer 1 en Linne afvoer 2 in LSM heeft weinig connectie met het werkelijke afvoerproces.
Uit de tijdreeks van geen logische verdeling over de stuw af te leiden. Soortgelijke conclusies
zijn ook voor andere stuwen af te leiden. “
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Analyse: Dit is opgemerkt bij de resultaten van LSM sommen voor het project RWSPrestatiemanagement (LSM 1.31, Sobek 2). De stuw Linne is geschematiseerd als compound
structure met 3 members: C_MS_02##_S_MS_07 (stuw Linne_zom), C_MS_02##S_MS_08
(stuw Linne overl) en C_MS_02##S_MS_09 (stuw Linne win), dus min of meer vergelijkbaar
met stuw Grave (zie punt 8). De vistrap, schutsluis en WKC zijn dus niet geschematiseerd.
Datzelfde geldt voor andere stuwen op Maas en Rijn. De uitsplitsing van de afvoer per
deelkunstwerk is dus ook slecht herkenbaar.
Actie: nagaan in de laatste versie van het Sobek3 Maas model of het aspect van niet
meenemen van vistrappen, schutsluizen en WKC ook daar speelt (vermoedelijk wel), en of
modelresultaten daardoor slecht herkenbaar zijn. Belangrijk is om het kunstwerk zo
herkenbaar mogelijk te schematiseren. Bij KPP modelschematisaties van Maas en Rijntakken
deze aspecten besluiten mee te nemen, of toch niet. In ieder geval is het uitgangspunt dat als
het wordt opgelost, het in de nieuwe Sobek3 model wordt aangepast en niet meer in de
SOBEK2 LSM modellen. De nieuwe Sobek3 modellen worden opgenomen in LSM 2.0.
10. Onttrekking Born/Maasbracht LHM
Door RWS is gemeld: ”In LHM is tussen Born en Maasbracht een onttrekking van 3 m3/s
gemodelleerd, die is er in werkelijkheid niet.”
Analyse: Dit is opgemerkt bij de resultaten van LHM sommen voor het project RWSPrestatiemanagement. De data voor onttrekkingen in Zuid-Nederland (Maas, Julianakanaal,
MLNBK) in LHM zijn gebaseerd op het rapport ‘Verdringingsreeks voor Limburg en NoordBrabant (2006, Arcadis, provincies, RWS en waterschappen). In dat rapport staan tabellen en
grafieken met onttrekkingen en lozingen. In dit geval gaat het om een onttrekking van 2.9 m3/s
uit het Julianakanaal, waarvan 2.2 m3/s weer geloosd wordt op de Grensmaas. Het is dus niet
een netto onttrekking van 2.9 m3/s, maar van 0.7 m3/s. Verder heeft KWR voor de analyses
van DPZW een overzicht gegeven van de consumptieve onttrekkingen voor industriewater. Dat
overzicht is beperkt tot de consumptieve onttrekkingen, en gebaseerd op oude gegevens
verzameld voor stroomgebiedsrapportages Rijn en Maas in 2004. Als voorbeeld van een niet
opgenomen onttrekking noemt KWR zelf Chemelot (DSM) met getallen van 0.9 m3/s
onttrekking uit Julianakanaal en lozing op de Maas.
Actie: Het is belangrijk om aanpassingen te baseren op zo recent mogelijke gegevens over
de industriële onttrekkingen en lozingen. Verder kan input van de Lateralen Maas en Rijn (LAG)
gebruikt worden. In LHM zijn ook nog een aantal historische drink- en
industriewateronttrekkingen opgenomen, waarvan het mij niet duidelijk is of die nog wel in het
model thuishoren. Een update van LHM op dit vlak is dus wenselijk.
11. Te grote districtslozingen langs Maas
Door RWS is gemeld: ”In LHM lopen de districtslozingen tussen Borgharen en Linne op tot
400 m3/s. Dit is een irreëel grote waarde. De districtslozingen langs andere delen van de Maas
kennen ook irreëel hoge maxima.”
Analyse: Dit is opgemerkt bij de resultaten van LHM sommen voor het project RWSPrestatiemanagement. Hierin is LHM op dagbasis gedraaid. De gevonden dagmaxima zijn
respectievelijk 263 m3/s op 7-8 oktober 1982 op pand 18-1 Grensmaas/Julianakanaal (DM
knoop 6004, 6005 en 60013), 197 m3/s op 28-29 augustus 1996 op pand18-2 Maas
bovenstrooms Linne/Heel (DM knoop 6006,6007). Uit de analyse blijkt dat het op de gegeven
datums gaat om forse afvoeren vanuit district 67, 513 en 514 (op knoop 6004), en district 687
(op knoop 6006) in LHM. Op district 687 zit een forse buitenlandse aanvoerfactor (80.393), de
genoemde andere districten hebben echter geen buitenlandse afnvoer. Nadere analyse van de
reden van deze hoge afvoeren in LHM (Modflow-MetaSwap) op dagbasis voor deze districten
is vereist. Zie ook punt 16.
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Actie: Nagaan voor de 1982 en/of 1996 LHM sommen voor RWS-prestatiemanagement, of
met stand-alone Modflow-MetaSwap sommen voor dit gebied uitzoeken of deze hoge afvoeren
logisch zijn en of e.e.a. correct is gemodelleerd.
Geen aanpassingen nodig voor DM/RTCTools/LSM.

12. Verschil in debiet Born en Maasbracht
Door RWS is gemeld: ”In LSM is een significant verschil tussen het debiet van Born en
Maasbracht, terwijl er daar in werkelijkheid geen significante toe/afvoer plaatsvindt. “
Analyse: Dit is opgemerkt bij de resultaten van de LSM sommen voor het project RWSPrestatiemanagement. Op basis van de gegenereerde uitvoer (Julianakanaal_Born.csv en
Julianakanaal_Maasbracht.csv) blijkt dat het verschil in debiet tussen 0.37 en 0.77 m3/s is, op
een afvoer van orde 15 m3/s. In mijn beleving is dat niet significant. Zou het kunnen zijn dat
misschien de peilen van elkaar afgetrokken zijn? Dat verschil is inderdaad wel significant.
Actie: Check bij RWS waar deze opmerking op gebaseerd is.

13. * Watervraag Eefde
Door RWS is gemeld: ”In LHM is de watervraag bij Eefde lager dan in werkelijkheid gevraagd
wordt.“
Analyse: Dit is al eerder ook bij eerdere LHM resultaten opgemerkt door de regio. Dit kan een
aantal mogelijke verklaringen hebben:
- LHM onderschat de vraag, bv. door te lage intreeweerstanden in Modflow-MetaSwap
Hier is is eerder in LHM naar gekeken, dit bleek echter weinig op te leveren.
- LHM onderschat de vraag bij Eefde, omdat mogelijk een te klein gebied water vraagt
via Aadorp/Eefde, of omdat inlaatcapaciteiten te laag zijn opgegeven.
- Of in de praktijk wordt er meer dan strikt nodig ingelaten;
Actie:
- aanpassen verdeelsleutels LHM voor doorsluizen watervraag Coevorden naar Aadorp
(bij lage afvoeren op de Overijsselsche Vecht). Aangepaste LHM NDS.TXTt file waarbij
knoop 1104 een aangepaste aanvoersleutel heeft, die leidt tot een grotere watervraag
bij Aadorp en dus ook bij Eefde.
14. *Drinkwater Enschede
Door RWS is gemeld: ”Het model rekent nog steeds met de onttrekking tbv drinkwater in
Enschede (in werkelijkheid in 2003 gestopt).“
Analyse: Die onttrekking WMO Elsbeekweg is inderdaad in werkelijkheid gestopt na de
Vredestein brand in 2003. In het LHM was deze onttrekking nog opgenomen in het model tot
en met LHM 3.3. In LHM 3.4 (2017) is deze onttrekking inmiddels verwijderd. Voor de RWSprestatiemanagement sommen is echter nog gebruik gemaakt van LHM 3.2, waarin de
onttrekking dus nog wel was opgenomen.
Actie:
-In RTCTools is de onttrekking verwijderd.
-geen actie meer nodig in (overig) LHM.
-consistentie van dit soort onttrekkingen tussen LHM/RTCTools en LSM moet worden geregeld
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15. *Buitenlandse aanvoer
Door RWS is gemeld: ”Buitenlandse aanvoer Berkel/Slinge ontbreekt. “
Analyse: Dat klopt. Bij het toevoegen van buitenlandse afvoeren is aan de waterschappen
langs de grens om informatie gevraagd. Die is echter niet ontvangen voor district 24
(Berkel/Slinge), district 713 (kleine zijrivieren Dommel), 197 (Schipbeek bovenstrooms). Merk
op dat voor de Dommel/Tongelreep, Bovenmark, Roer, Swalm, Niers, en Overijsselsche Vecht
in LHM in DM al aparte afvoeren zijn gedefinieerd en dus al in het model zijn meegenomen.
Actie:
- afleiden catchments buitenland in verhouding tot catchment in NL voor de genoemde
districten, zodat buitenlandse aanvoer meegenomen wordt in LHM
- zorg dat dit ook in RTCTools wordt meegenomen (op de bovenstroomse lsw)
- meenemen in LSM gaat dan via de lozingen van de districten/lsw’s.
Naschrift: in RTC-tools is de buitelandse aanvoer aangescherpt, op basis van de in
KRW_verkenner gebruikte getallen.
16. Uitwisselingsfluxen niet ok
Door RWS is gemeld: ”Uitwisselingsfluxen met waarschijnlijk DM gaat op een aantal plekken
niet goed: zie bijvoorbeeld district 67 van waterschap Roer en Overmaas. In alle modellen
(oppervlaktewater, freatisch pakket en topsysteem) treden op een aantal plekken balansfouten
op, het gaat dus niet alleen om Mozart balansfouten.”
Analyse: Merk op dat district 67 ook genoemd wordt bij punt 11, dus als 1 van de districten
waar het LHM volgens RWS een te grote piekafvoer berekend. Mogelijk heeft dat dus met
balansfouten in Modflow-MetaSwap en/of Mozart te maken.
Actie: de analyse voor district 67 moet voor de bij punt 11 genoemde jaren worden uitgevoerd.
Dit leidt mogelijk tot aanpassingen in LHM software en/of invoer.
17. Overzicht waterbalans
Door RWS is gemeld: ”Het is moeilijk om een overzicht te krijgen van in/uitgaande termen in
de waterbalans in een pand (stuw, sluis, pomp, WKC, kwel, wegzijging, zijdelingse
onttrekking/toestroming, verdamping, neerslag)”
Analyse: Het probleem is hier dat elk van de gebruikte modellen (LHM, LSM) wel bepaalde
functionaliteit heeft, maar dat geen van de modellen al het gewenste detail biedt.
Voor DM (LHM) is een balans per tijdstap per knoop beschikbaar in de standaard DM uitvoer.
Een postprocessing tool is beschikbaar om voor een groep DM knopen een regiobalans op te
stellen. In deze (regio)balans zijn neerslag, verdamping, kwel, wegzijging, zijdelingse
toestroming/onttrekking (districtslozingen en onttrekkingen) opgenomen. Verder is in die
(regio)balans het totaal inkomende en uitgaande debiet (via DM takken) beschikbaar. Het
onderscheid naar type kunstwerk of subkunstwerk (stuw, sluis, pomp, WKC) is echter niet in
de LHM schematisatie opgenomen.
In LSM worden wel verschillende kunstwerken onderscheiden. Echter, in een aantal gevallen
is een sluis/stuwcomplex geschematiseerd weergegeven als stuw en pomp, ook als er in
werkelijkheid geen pomp is. Dat is omdat met pompen in het model eenvoudiger de
waterverdeling kan worden gerealiseerd. Eventuele vistrappen en waterkrachtcentrales zijn
nergens expliciet in de schematisatie opgenomen. En voor LSM (of welk SOBEK 1D model
dan ook) is wel een balans voor het hele SOBEK model standaard beschikbaar, maar een
deelbalans per gebied niet. En het onderscheid naar neerslag, verdamping, kwel, wegzijging,
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districtsonttrekkingen en lozingen is ook lastig, omdat deze debieten in de SOBEK
balansuitvoer allemaal worden samengevat onder de noemer laterale debieten.
Actie: Hier is geen simpele actie mogelijk om dit op korte termijn te verhelpen. Bij vervanging
van DM en MOZART door RTC-tools wordt naar verwachting meer inzicht gekregen in
gedetailleerde balansen van de netwerkelementen.

18. * Oppervlak panden
Door RWS is gemeld: ”In sommige gevallen is het oppervlak van de panden (die alleen de
normale situatie beschrijven) groter dan die van de shape file van de CIV (die het oppervlak
tussen de primaire waterkeringen beschrijft). ”
Analyse: Het gaat hier om LHM knoopoppervlakken (shape file van DM knoopoppervlakken)
in vergelijking met de CIV shape file. Zie hiervoor het rapport prestatiemanagement
(11200663, 6 dec 2017), tabel 3.2. De panden waarvoor dit het geval is worden hieronder
nagelopen en toegelicht.
a. Meppelerdiep oppervlak in LHM 1.06 km2, in CIV shape 0.61 km2. Verschil -0.45
km2.
In LHM (lichtblauw) loopt het genomen pand door tot aan de Paradijssluis op de Drentse
Hoofdvaart, en zijn de jachthaven en industriehaven Kranerweerd bij Zwartsluis, en de Olde
Staphorster haven ook meegenomen (die staan in open verbinding met het Meppelerdiep).
Deze ontbreken echter in de CIV laag (donkerblauw). Het Zwartewater (ook nog een deel in
de figuur) is al een ander pand.

Figuur: kaartlagen Meppelerdiep LHM (lichtblauw) en CIV(donkerblauw)
Conclusie: de LHM data wordt niet aangepast.
b. Twentekanalen Enschede-Hengelo LHM 0.46 m3/s, CIV 0.34 km2. Verschil -0.12
km2
Gezien de kaartlagen (donkerblauw CIV, lichtblauw LHM) en Google Earth, is de CIV kaartlaag
te zuinig toebedeeld en wordt de LHM data niet gewijzigd. In de CIV laag ontbreekt 1 van de 2
poten van het Twentekanaal in Enschede. Verder ontbreekt in de CIV laag de zwaaikom vlak

60

Veranderingsrapportage LHM 3.6.0

11202224-012-BGS-0001, Versie 1.1, 24 juni 2019, definitief

bij Hengelo en ontbreken de havens in Hengelo (al zijn die havens al in het pand DeldenHengelo).

Figuur: kaartlagen
CIV(donkerblauw)

Twentekanelen

Delden-Hengelo-Enschede

LHM

(lichtblauw)

en

Figuur: Google Earth Twentekanalen pand Hengelo-Enschede
Conclusie: de LHM data wordt niet aangepast.
c. Lemmer-Gaarkeuken LHM 130 km2, CIV 2.67 km2: dit is het verschil tussen alleen
de vaarweg (CIV) en vaarweg plus het merendeel van de Friese boezem (LHM),
en dat is correct. Conclusie: Geen aanpassing in LHM.
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d. Gaarkeuken-Oostersluis LHM 14.4km2, CIV 5.11 km2. Het LHM oppervlak is het
oppervlak van de hele Electraboezem, dus meer dan de vaarweg GaarkeukenOostersluis. Conclusie: Geen aanpassing in LHM.
e. Oostersluis_Delfzijl LHM 2 km2, CIV 1.88 km2. Verschil -0.12 km2. Dit zit in het
gebied bij Delfzijl, waarbij de CIV laag minder dekt dan de LHM laag. De Dollard is
ook in donkerblauw aangegeven maar hoort uiteraard niet meer bij het traject
Oostersluis-Delfzijl.

Figuur: kaartlagen Eemskanaal bij Delfzijl, LHM (lichtblauw) en CIV(donkerblauw)
In de CIV laag ontbreekt de oude Eemskanaal monding, de Farnsumer haven, en de grote
Oosterhornhaven, terwijl die in werkelijkheid (Google Earth) in open verbinding staan.
Conclusie: geen aanpassing van LHM oppervlak.
f. WHK sluis III-sluis IV 1.54 km2 (LHM), 1.5 km2 (CIV). Verschil -0.04
De naamgeving van de DM laag klopt niet (sluis V-IV moet zijn sluis III-IV, sluis IV-III moet zijn
sluis III-II, sluis III-I moet zijn sluis II-I)
DM knoop

Omschrijving

Correcte
omschrijving

Oppervlak in
DM invoerfile
(km2)

5080

Sluis I tot Amer

0.96

5079
5078
5077

Sluis III-Sluis I
Sluis IV-Sluis III
WHK Sluis V tot
IV

Sluis I –
Amer
Sluis II-I
Sluis III-II
Sluis IV-III

DM network
water shape
oppervlak
(km2)
1.04

0.69
1.54
0.72

0.67
0.1
0.71

Conclusie: oppervlak LHM knoop 5078 moet zijn 0.1 km2 ipv 1.54 km2. Dit moet aangepast
worden in LHM.
g. ZWLM Belgie –Sluis 16: LHM 0.45 km2, CIV 0.39 km2. Verschil -0.06
De CIV laag stopt bij de grens, de LHM laag loopt door in Belgie en begint bij de sluis in Bocholt.
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Conclusie: Geen aanpassing in LHM.
Actie: aanpassing van het oppervlak WHK pand van LHM knoop 5078 in DM invoer NDS.TXT.
Omdat de oppervlakken in RTCTools uit de SOBEK gegevens zijn afgeleid hoeft dit in
RTCTools niet aangepast te worden.

19. Coordinaten kloppen soms niet
Door RWS is gemeld: ”Coordinaten kloppen soms niet (bv Lemmer).”
Analyse: deze omschrijving is wat algemeen.
Actie: In modellen nu geen actie. Eerst moet duidelijk zijn wat er bedoeld wordt.

20. Balansen Enschede-Hengelo en Hengelo-Delden kloppen niet
Door RWS is gemeld: ”Balansen Enschede-Hengelo en Hengelo-Delden kloppen niet (één
post is verkeerd aangetakt)”
Analyse: De aangeleverde DM balansuitvoer voor de panden Enschede-Hengelo en HengeloDelden is gecontroleerd. Dit betreft de volgende files (beide d.d. 28 nov 2017):
DMBalansFile_10-3_Twentekanalen_Enschede-Hengelo.csv, en
DMBalansFile_10-2_Twentekanalen_Hengelo-Delden.csv
De laatste term in deze balansfiles is de balansfout, die heeft als laagste waarde -0.001 m3/s
en als hoogste waarde 0.001 m3/s, en is vrijwel altijd 0.000 m3/s. Kortom, de balansfout is nul,
de balans sluit wel degelijk. Vermoedelijk is er sprake van een interpretatiefout.
Actie: geen actie
21. Schematisatie detail zeer wisselend
Door RWS is gemeld: ”Soms zijn sluizen tot in detail uitgesplitst (Zwartsluis, Katse
Heule/Zandkreeksluis), soms niet (complex Houtribsluizen)”
Analyse: Dat klopt. Dit ligt vooral aan de mate van detail van de aangeleverde modellen (bv.
Katse Heule was daar in detail geschematiseerd). Bij het zelf toevoegen van ontbrekende
kunstwerken op de grens van deelmodellen van LSM is een zo eenvoudig mogelijke
schematisatie gekozen.
Actie: aandachtspunt voor de SOBEK3 modellen is dat kunstwerken op de grens van
deelmodellen bij de modellen worden opgenomen. Voor het voorbeeld Houtribsluizen en
Krabbersgatsluizen is dat waarschijnlijk het Markermeer model. De RWS kunstwerken moeten
zo mogelijk wel in alle deelmodellen en dus ook in LSM op eenzelfde manier / detail worden
gemodelleerd.
22. * Grevelingen/Veerse meer in DM
Door RWS is gemeld: ”Grevelingen en Veerse meer zitten als 1 groot meer in het
distributiemodel. “
Analyse: Dat klopt. Sterker nog: de enige reden dat Grevelingen/Veerse Meer/Oosterschelde
als knoop 201 in DM zijn opgenomen, is om de lozingen van Zeeuwse districten te kunnen
ontvangen en laten zien in de DM balans. De meren zijn ook niet als knopen met (evt. variabel)
volume opgenomen omdat het zoute wateren betreft, die voor de (zoet)waterverdeling in LHM
niet van belang zijn.
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Actie: geen actie in LHM (DM). In RTCTools zijn wel takken opgenomen voor Grevelingen,
Veerse Meer en Oosterschelde op basis van LSM.
23. Gent Terneuzen en Zeeuws Vlaanderen ontbreken
Door RWS is gemeld: ”Kanaal Gent-Terneuzen en Zeeuws Vlaanderen ontbreken.”
Analyse: Het kanaal Gent-Terneuzen is niet opgenomen in LHM en niet in LSM bij gebrek
aan data. Zeeuws Vlaanderen is wel als district opgenomen in LHM (Mozart, ModflowMetaSwap). Op basis van de Mozart schematisatie zijn de lsw’s ook meegenomen in
RTCTools.
Actie: in LHM geen actie. Voor het opnemen van het kanaal Gent-Terneuzen in LSM en
RTCTools zal eerst een SOBEK3 deelmodel gemaakt moeten worden. Voor de SOBEK3
deelmodellen is er nog geen model van het Anterwerps kanaalpand. Dit komt wellicht in 2019
op de lijst (KPP Modelschematisaties).
24. Antwerps kanaalpand
Door RWS is gemeld: ”het Antwerps kanaal pand zit niet in LHM. Wel in LSM, maar
geografisch onjuist. Kanaal Gent-Terneuzen en Zeeuws Vlaanderen ontbreken.”
Analyse: Het Antwerps kanaalpand zit inderdaad niet in LHM, en wel (maar lelijk op de kaart)
in LSM. Omdat bij de RTCTools schematisatie LSM informatie is meegenomen zit het Antwerps
kanaalpand daar wel in (als het goed is), mogelijk echter ook lelijk op de kaart (in oost.
Actie: goedleggen Antwerps kanaalpand in RTCTools. Idem in het SOBEK3 LSM 2.0 model.
Actie is niet meer nodig voor SOBEK2 LSM versies.
25. Maas-Waal schutdebiet
Door RWS is gemeld: ”In het model stroomt schutwater naar de Waal, in werkelijkheid is dat
ook vaak andersom.”
Analyse: Dit speelt zowel in LHM als in LSM. In werkelijkheid is het schutverlies bij sluis Weurt
afhankelijk van de waterstanden in het Maas-Waalkanaal (=peil stuwpand Grave, want
standaard staat de sluis bij Heumen aan de zuidzijde van het Maas-Waalkanaal open) en de
waterstand op de Waal. LHM berekent echter geen waterstand op de Waal en kan dus geen
peilafhankelijk schutdebiet berekenen. In LHM is daarom het schutverlies van een typische
lage afvoer situatie opgenomen, omdat LHM focust op waterverdeling in perioden van droogte
en lage afvoeren. In die situatie is de waterstand op de Maas hoger dan die op de Waal, en het
schutverlies van Maas naar Waal. Op basis van informatie van RWS-Zuid Nederland over het
aantal schuttingen en de afmetingen van het sluiscomplex is een schutverliesdebiet van 2 m3/s
geschat en in LHM ingevoerd.
In LSM is dit overgenomen; echter LSM berekent wel waterstanden en zou dus mogelijk wel
een realistisch schutverliesdebiet kunnen berekenen. Dit vereist echter wel een andere
modellering. De sluis is in LSM nu als pomp met constant schutdebiet geschematiseerd, en
zou dan op een andere manier gemodelleerd moeten worden. Dit zou dan eigenlijk consequent
voor alle sluizen moeten gebeuren, dus niet alleen voor sluis Weurt. De modellering blijft
omslachtig, omdat een sluis als kunstwerk (met sluisdimensies, schutsluisoperatie) niet
eenvoudig is te modelleren binnen de set huidige kunstwerken in SOBEK. Als dit punt opgepakt
wordt, moet het in de SOBEK3 deelmodellen aangepast worden. Voor gebruik voor
beleidsanalyses zoetwaterverdeling lijkt deze aanpassing van ondergeschikt belang. Voor
meer gedetailleerde analyses van kunstwerken kan het echter wel degelijk belangrijk zijn.
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Actie: In LHM geen aanpassing. In RTCTools nagaan wat mogelijk is. In LSM evt. actie via de
SOBEK3 deelmodellen.
26. Roer
Door RWS is gemeld: ”In LHM ontbreekt de belangrijkste zijrivier van de Maas, namelijk de
Roer, die in werkelijkheid altijd tenminste 10 m3/s levert (op verzoek van het nederlandse
waterbeheer. Waterbalansen voor het pand Linne-Roermond zijn dus zinloos. In LSM zit de
Roer weer wel.”
Analyse: Dit is onjuist. De Roer is wel degelijk opgenomen in LHM, en inderdaad ook in LSM.
In de uitvoer van RWS-prestatiemanagement is het debiet van de Roer niet apart geleverd,
maar alleen de debieten bij de kunstwerken en enkele andere geselecteerde locaties. Wellicht
dat daardoor de indruk is ontstaan dat de Roer niet is opgenomen in LHM. In de balansuitvoer
van
het
pand
Roermond
(opgenomen
in
de
file
DMBalansFile_183_Maas_boven_Roermond.csv) is de afvoer van de Roer onderdeel van de term
‘Inkomend_Q_via_takken [m3/s] ‘
Actie: geen actie.

Figuur: schematisatie Maas met takken voor Roer, Swalm
27. Niers
Door RWS is gemeld: ”De Niers ontbreekt in LHM. Daarmee zijn waterbalansberekeningen
op het pand Sambeek-Grave zinloos. In LSM zit de Niers weer wel.“
Analyse: Dit is onjuist. De Niers is wel degelijk opgenomen in LHM, en inderdaad ook in LSM.
In de uitvoer van RWS-prestatiemanagement is het debiet van de Niers niet apart geleverd,
maar alleen de debieten bij kunstwerken en enkele andere geselecteerde locaties. In de
balansuitvoer van het pand Grave (opgenomen in de file DMBalansFile_186_Sambeek_Grave.csv) is de afvoer van de Niers onderdeel van de term
‘Inkomend_Q_via_takken [m3/s] ‘
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Figuur: schematisatie Maas met zijtak voor de Niers (vanaf knoop 103)
Actie: geen actie.

28. Borgharen
Door RWS is gemeld: ”De uitsplitsing Borgharen afvoer 1 en Borgharen afvoer 2 in LSM heeft
weinig connectie met het werkelijke afvoerproces. Uit de tijdreeks valt geen logische verdeling
over de 4 schuiven af te leiden. “
Analyse: Dit gaat over LSM. De opmerking komt vanuit het project RWSprestatiemanagement. In LSM 1.31 is de stuw Borgharen als een compound structure
geschematiseerd met 3 members, een general structure met definitie ‘stuw_Borgh_zom’ en 2
river weirs met omschrijving respectievelijk ‘stuw_Borgh_win’ en ‘stuw_Borg_Bosv’.
De modellering van kunstwerken in LSM is in het algemeen dus schematisch ten opzichte van
de werkelijkheid, niet elke schuif is apart gemodelleerd. Dat geldt niet alleen voor Borgharen,
maar eigenlijk voor alle stuwen op de Maas, Rijn en ook voor andere kunstwerken. Zie ook bv.
punt 3 (Hagestein), 8 (Grave/Sambeek), 9 (Linne). Ook voor de kunstwerken op de MiddenLimburgse en Brabantse kanalen geldt dat in de schematisatie van de kunstwerken op diverse
plekken gebruik wordt gemaakt van pompen die er in werkelijkheid niet zijn (zie punt 7). Ook
punt 21 over het verschil in detaillering van de kunstwerkmodellering en punt 25 (schutverlies
Maas-Waalkanaal) sluiten hier op aan. Verder zijn bij de Haringvlietsluizen wel alle sluizen
apart geschematiseerd, maar in andere deelmodellen is dat dus niet gebeurd. Kortom, hier
moet dus voor alle SOBEK3 deelmodellen afgestemd worden welke aspecten in de
schematisatie een ‘must have’ zijn, en welke een ‘nice to have’. Het is de vraag of in LSM alle
schuiven van een kunstwerk apart gemodelleerd en aanstuurbaar moeten zijn. Voor
beleidsstudies landelijke waterverdeling gaat dat ver, maar voor andere toepassingen zoals
RWS-prestatiemanagement is dat blijkbaar juist wel zinvol.
Actie: geen actie in LHM en LSM (SOBEK2). Voor SOBEK3 deelmodellen moet
geïnventariseerd worden hoe de kunstwerken nu gemodelleerd zijn (want dit kan op sommige
plekken afwijken van het SOBEK2 LSM). Met RWS moet afgestemd worden welke eisen
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gesteld worden aan de schematisatie van kunstwerken in de SOBEK modellen (elke schuif
apart, sluizen detail, vistrappen, etc)
29. Maastricht
Door RWS is gemeld: ”Rondom Maastricht ontbreken in LSM de voedingsduiker naar de ZuidWillemsvaart, de vistrap Borgharen en de overlaat Bosscherveld. De sluis Bosscherveld lijkt
onrealistisch hoge waarden te hebben.”
Analyse: Dit raakt aan de discussie genoemd bij het vorige punt en daaraan gerelateerde
punten. Bijvoorbeeld de vistrap Borgharen ontbreekt in het model, en ook detail bij
Bosscherveld ontbreekt (de overlaat Bosscherveld is wel 1 van de members van de stuw
Borgharen, de sluis ontbreekt in het model).
Verder meer specifiek de volgende toevoegingen. De ZuidWillemsvaart vanaf Maastricht is in
LSM op recht-toe-recht-aan wijze toegevoegd. Er was geen SOBEK model voor beschikbaar.
Echter voor waterverdelingsvraagstukken is de voeding van de ZuidWillemsvaart bij Maastricht
essentieel om op die manier te kunnen bepalen hoeveel water er bij Loozen weer Nederland
binnenkomt.
Het Maasmodel is in LSM uitgebreid met een sterk geschematiseerd stukje in België, zodat de
debietrand Monsin kan worden opgelegd en de waterverdeling conform het Maasafvoerverdrag
wordt gesimuleerd. Hierbij zijn niet alle individuele verbindingen en kortsluitingen in het model
gebracht.
Actie: nagaan hoe het in het SOBEK3 model is geschematiseerd. Als e.e.a. aangepast wordt
dan ook in RTCTools schematisatie verwerken.

30. Aa bij Helmond
Door RWS is gemeld: ”De uitwisseling van Aa-water bij Helmond is in het distributiemodel nog
niet aangepast aan de omleiding bij Helmond. LMS is dat dan weer wel. “
Analyse: Dit gaat over DM (LHM). Dit gaat om de omleiding van de Aa en ZuidWillemsvaart
bij Helmond. In werkelijkheid wordt de Aa daar voor een korte afstand door de ZuidWillemsvaart
geleid, en wordt het Aa-water daarna weer onttrokken bij Schabbert. In LHM is de schematisatie
nu als volgt:
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Figuur: DM schematisatie bij Helmond
Het zuidelijke deel van de Aa is geschematiseerd als district 631. Dit district loost op knoop
50731 (Aa bij Helmond) in DM. Deze knoop is het begin van de Aa bij Helmond. De
ZuidWillemsvaart loopt via de naastgelegen knoop 5073 en splitst daar in het noordelijk deel
van de ZuidWillemsvaart en het Wilhelminakanaal richting westen. District 63 is het noordelijk
deel van de Aa, en deze kan water inlaten uit ZuidWillemvaart/Wilhelminakanaal (knoop 5073),
uit het zuidelijk deel van de Aa (knoop 50731, Aa bij Helmond) en uit het oosten
(Peelkanaal/Helenavaart).
Dus het komt er op neer dat de schematisatie van de Aa in DM als zelfstandige DM tak pas
begint bij Helmond na Schabbert; de lozing van het zuidelijke deel van de Aa (district 631) komt
echter wel volledig op die tak vanaf knoop 50731 terecht. Maar het detail dat de zuidelijke Aa
een stukje via de ZuidWillemsvaart loopt is dus niet geschematiseerd in DM. Voor de analyse
van waterverdelingsvraagstukken op landelijke schaal lijkt dat echter ook niet essentieel.
Actie: geen aanpassing in LHM. Voor RTCTools schematisatie (waarin ook de afwatering van
lsw’s is opgenomen) zou dit aspect mogelijk wel kunnen worden meegenomen. Dit moet
uitgezocht worden.
31. Sluis I WHK
Door RWS is gemeld: ”Bij sluis I is de opbouw van het netwerk onlogisch (puzzel; Deltares
noemt dit een artefact).
Analyse: Dit gaat over de LSM schematisatie van sluis I bij Oosterhout op het
Wilhelminakanaal. Deze is iets afwijkend van de andere sluizen op het Wilhelminakanaal
gemodelleerd, omdat er een aparte pomp voor terugpompen van water (van noord naar zuid
dus, het WHK op) met een tegengestelde takrichting. Bij de andere sluizen op WHK en
ZuidWillemsvaart is er niet zo’n tak met pomp en tegengestelde takrichting; zie het voorbeeld
van de schematisatie bij de sluis Schijndel.

Figuur: LSM schematisatie sluis Oosterhout (3 parallelle pompen, en 1 met tegengestelde
takrichting)
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Figuur: schematisatie sluis Schijndel
Actie: nagaan hoe het in SOBEK3 model zit, oppakken in relatie met algemene discussie
kunstwerkmodellering (zie punt 28 en andere eerdere punten).
32. Invoergegevens schut/lekdebieten
Door RWS is gemeld: ”Soms zit er een weekritme in schutting, soms niet.”
Analyse: Dit gaat over de LSM invoergegevens bij sluizen m.b.t. schut- en lekdebieten. In
sommige gevallen, vooral in de regionale waterschapsmodellen, is alleen een
seizoensfluctuatie opgenomen (bv. impact pleziervaart). Op andere plekken is korte historische
tijdreeks (week of maand) opgenomen die herhaald wordt. Voor planningsdoeleinden is de
seizoensfluctuatie voldoende lijkt me; maar bij operationele toepassingen zijn kortere cycli
(variatie binnen de dag, weekcycli) ook belangrijk. Dus het kan voor deelmodellen die ook in
operationele toepassingen gebruikt worden belangrijk zijn.
Actie: meenemen in algemene discussie kunstwerkmodellering. Nu geen aanpassingen in
LSM.

33. Zeeburg
Door RWS is gemeld: ”Water pompen via Zeeburg naar het Markermeer zit niet in het model.
“
Analyse: Dit geldt zowel voor LHM als LSM.
Het hier genoemde punt gaat over de mogelijkheid om bij wateroverlastsituaties water van
Amsterdam naar het IJmeer te pompen via Zeeburg. In LHM is dit qua takcapaciteit mogelijk,
echter de lozingssleutels zijn zodanig dat overtollig water op het NZK wordt geloosd. Ook in
LSM is de mogelijkheid van lozen bij Zeeburg niet opgenomen (zat ook niet in het aangeleverde
NZK-ARK-Waternet model).
In LHM en LSM zit wel de doorspoeling van Amsterdam door pompen via Zeeburg; in recente
jaren wordt echter niet meer doorgespoeld en daarom is de doorspoeling in LHM 3.4 op nul
gezet. Ook in een testversie van LSM (LSM 1.32) is dit gebeurd. In de in NWM en voor RWS-
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prestatiemanagement gebruikte LHM en LSM versies is er nog wel doorspoeling gedefinieerd
van 0.9-1.8 m3/s (winter/zomer).
Actie: In RTCTools en Sobek3 modellen de doorspoeling Zeeburg op nul zetten.
In RTCTools de mogelijkheid van wateroverschotten lozen bij Zeeburg met max. capaciteit 57
m3/s zo nodig toevoegen. In het Sobek3 NZK-ARK/Waternet model de mogelijkheid opnemen
van water lozen bij Zeeburg.
34. Betuwepand ARK, Ravenswaay
Door RWS is gemeld: ”In het model wordt het Betuwepand bij hoge Lekstanden op 4.50
gehouden. In werkelijkheid wordt de kering bij Ravenswaaij bij een hogere waterstand gesloten
en wordt het water achter de gesloten kering Ravenswaaij omlaag gepompt tot die 4.50m.”
Analyse: Dit geldt voor LSM. In LSM wordt het Betuwepand ARK peil bij hoge waterstanden
op de Lek op ongeveer +4.50m gehouden. De Marijkesluizen worden dicht gezet bij een peil
van +4.50 m NAP (=kering Ravenswaaij). De parallell gelegen pomp slaat aan bij peil=+4.60
m NAP met max. 30 m3/s. De praktijk is net iets anders, de kering gaat dicht bij peil +5.50 en
vervolgens wordt het peil met parallelle pomp weer verlaagd naar +4.50m NAP.
In het LAG lateralen Rijn rapport staat hierover: “Het gemaal bij de Marijkesluizen wordt ingezet
op het moment dat kering Ravenswaaij wordt gesloten bij ca. 5.50 m+ NAP op de Lek. Met het
gemaal wordt de waterstand op het dan geheel van de rivieren geïsoleerde Betuwepand
Amsterdam-Rijnkanaal verlaagd tot 4.50 m+ NAP. Daarop wordt de waterstand vastgehouden
totdat de kering Ravenswaaij weer kan worden geopend.“
Uit de resultaten van RWS-Prestatiemanagement blijkt dat het maximum daggemiddeld peil
(1980-2010) op Betuwepand +4.85m NAP is, bij een maximum peil op de Lek van +7.70 m
NAP. Voor de LSM toepassing binnen NWM is dit verschil op zich een detail, maar kan nu
eenvoudig worden aangepast: sluitpeil Marijkesluizen i.p.v. 4.50m op 5.50m zetten; bij het
parallel gelegen gemaal de aanslagpeilen verhogen tot 5.50m of hoger (afslagpeilen nog wel
steeds op 4.50m of iets hoger). Implementatie van een test hiervan in LSM 1.31 geeft de
volgende resultaten (waterstanden in rood en groen, pompdebiet in blauw). De waterstand op
het Betuwepand loopt dan inderdaad eerst op tot _5.50 m NAP, en wordt dan met pompen tot
net boven de 4.50 m NAP verlaagd.
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Figuur: waterstand op ARK Betuwepand (rood) en ARK-Lek (groen), debiet pomp Ravenswaay
(blauw)
Actie: Controleren of in het laatste SOBEK3 model waar het Betuwepand en kruising met
Nederrijn/Lek in is opgenomen deze operatie goed in is gemodelleerd. Nagaan hoe dit in
RTCTools kan worden geïmplementeerd.

35. Peilen Nederrijn na afvoergolf
Door RWS is gemeld: ”Peilen boven Driel, Amerongen en Hagestein zakken in LSM na een
afvoergolf tot ver beneden het streefpeil.”
Analyse: Dit geldt voor LSM. In eerste instantie moet worden nagegaan of dit in de SOBEK3
deelmodellen (Rijntakken) ook speelt. Anderzijds is het niet zo dat bij hoge afvoeren de
waterstanden in de panden ook per definitie hoger moeten zijn, zie hiervoor de
betrekkingslijnen en stuwprogramma 2012. Maar als de afvoergolf voorbij is moet de sturing
van de kunstwerken in het model er wel voor zorgen dat het peil op streefpeil komt.
In de onderstaande informatie over de stuwen Amerongen en Hagestein uit
stuwprogramma/betrekkingslijnen 2012 is duidelijk dat bij de hoogste waterstand in Lobith juist
de laagste waterstand in Amerongen boven en Hagestein boven hoort. Pas bij lage
waterstanden en afvoeren bij Lobith worden de streefpeilen van +3.00m bij Hagestein boven
en +6.00m bij Amerongen boven gerealiseerd.
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Actie: check in SOBEK3 deelmodel
36. * Aanvoer naar gekanaliseerde Holllandse IJssel via Waaiersluis
Door RWS is gemeld: ”Uit de analyse van de berekeningen die in het kader van NWM zijn
uitgevoerd is gebleken dat er wateraanvoer vanuit de Hollandse IJssel naar de gekanaliseerde
Hollandse IJssel mogelijk is over de Waaiersluis. Navraag bij de regionale waterbeheerder
geeft dat deze aanvoer niet tot nauwelijks wordt gebruikt terwijl deze in het model wel actief is.
Het is waarschijnlijk gewenst om deze aanvoeroptie het model (DM) uit te zetten.”
Analyse: Dit geldt voor LHM (DM). De aanvoer bij de Waaiersluis vanuit Hollandsche IJssel
naar de gekanaliseerde Hollandsche IJssel staat al uit in de nieuwe NWM Ref2017 situatie. In
de Ref2017 is de KWA+ (15 m3/s) al geïmplementeerd en die gaat samen met aanvoer richting
Gouda via de Waaiersluis, en daarbij is de aanvoer de andere kant op (naar de gekanaliseerde
Hollandsche IJssel over de Waaiersluis) juist uitgezet. Echter in LHM 3.4/3.5 is dit nog niet
gebeurd.
Actie: Dit ook in LHM (3.4/3.5 en) 3.6 updaten. Ook in RTCTools (max. debiet op de
betreffende RTCTools link aangepast).
37. Sluis Heumen
Door RWS is gemeld: ”Heumen kan in het model niet worden gesloten, in werkelijkheid wel
en zit daar een pomp om overtollig water vanuit de gemeente Nijmegen naar de Maas te
pompen. “
Analyse: in LSM zit sluis Heumen als general structure. Het kunstwerk wordt in het model wel
degelijk gesloten, en wel als het peil op de Maas boven de +8.50m NAP stijgt. De in de
opmerking door RWS genoemde pomp is echter niet in LSM geschematiseerd, dus er is in LSM
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geen mogelijkheid om overtollig water uit het Maas-Waalkanaal naar de Maas te kunnen
pompen bij een gesloten sluis Heumen. Wel voert LSM standaard water af via Weurt naar de
Waal, en is de pomp die daarvoor in het model is opgenomen een tweetraps pomp. De eerste
trap zorgt voor het schut/lekdebiet van 2 m3/s (zie ook opmerkingen bij punt 25) en de tweede
trap (extra capaciteit 3 m3/s, totaal dus 5 m3/s) wordt ingeschakeld bij waterstanden op het
Maas-Waalkanaal boven de +8.50m NAP, d.w.z. bij gesloten sluis Heumen.
Actie: check SOBEK3 modellering in Maasmodel. Eventueel aanpassen met extra info
Heumen (pomp, sturing)
38. Plus-min richting van stroming niet altijd duidelijk
Door RWS is gemeld: ”Het is onduidelijk wat de plusrichting van de stroming is, en wat de
minrichting. “
Analyse: Dit geldt in principe zowel voor DM takken als voor LSM takken. In principe zijn de
takken volgens een logische richting gedefinieerd (van bovenstrooms naar benedenstrooms),
maar er zijn vele plekken in Nederland waar het debiet afhankelijk van de actuele waterstanden
en/of via pompen beide kanten op kan. Op dat moment is het belangrijk dat bij presentatie van
resultaten duidelijk is wat + en – richting is. In de SOBEK omgeving en ook voor DM is dit bij
de modelinvoer wel duidelijk, maar dat is voor derden (bv. gebruikers van NWM resultaten) dus
lastig toegankelijk.
Actie: dit is vooral een actie voor de projecten/omgevingen (NWM) waar de resultaten van de
modellen worden gepresenteerd. In LHM, RTCTools of LSM hoeft niets te veranderen.
39. Restart LHM
Door RWS is gemeld: ”Het herstarten van de berekening na een jaarwisseling functioneert
niet goed, waardoor de eerste dagen van elke jaarberekening onbruikbaar zijn.”
Analyse: Dit gaat om de LHM restart van Mozart/Modflow/MetaSwap. In het kader van
analyses NHI is dit punt ook geconstateerd. et issue waar we nu tegenaanlopen is dat bij
droogvallende lsw’s de koppeling Mozart – Modflow-MetaSwap de infiltratiefluxen niet kort. Er
zijn (kleine?) droogvallende lsw’s die echter na restart eerst wel weer (flink) afvoeren, en dan
de rest van het jaar weer droog staan. Hier gaat dus duidelijk iets fout met de restart.
Actie: Restart problematiek Mozart-Modflow-MetaSwap uitzoeken.
40. Kennis spreiding
Door RWS is gemeld: ”Maar een persoon heeft nu het inzicht in het distributiemodel (Geert
Prinsen)
Analyse: DM gaat vervangen worden door RTCTools. Er moet voor gezorgd worden dat de
kennis van de RTCTools software en landelijke schematisatie bij meerdere personen
beschikbaar is. Omdat RTCTools in meerdere projecten in binnen- en buitenland door Deltares
gebruikt wordt, en DM alleen voor RWS toepassingen gebruikt wordt, is de kennis over werken
met RTCTools al beter verspreid in de organisatie dan de kennis over DM.
Actie: Nu geen nadere actie, wel continu aandachtspunt.
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Overige opmerkingen (deels ook van RWS, deels ook eigen observaties)
41. gemaal de Aanvoerder
Analyse: de capaciteit van gemaal de Aanvoerder is in LHM en LSM verschillend ( 7.0 m3/s in
LHM, resp. 6.0 m3/s in LSM). Dit moet zijn 7.0 m3/s volgens infobord (HDSR en HHRijnland)
en moet dus in LSM worden gecorrigeerd. (struct.def, control.def)

Figuur: debiet Aanvoerder in 2003 (LSM 1.32) als KWA aanstaat met 7 m3/s.
Actie: overnemen in LSM SOBEK3 model
42. Schilthuis en Bergsluis inlaten Schieland
Analyse: Inlaat Schilthuis Schieland is nu in LSM gekoppeld aan de afvoer op de Nieuwe
Waterweg, meetpunt Unilever. Zolang er in het LSM nog niet direct op chloride kan worden
gestuurd is het beter is Schilthuis mee te laten lopen met de KWA momenten. Dat betekent dat
Schilthuis ook dicht gaat als de KWA aan gaat, en dat op die momenten daarom ook de
Bergsluis als alternatieve inlaat eerder gebruikt zal worden. Dit is via aanpassingen aan de
kunstwerken en controllers te regelen (struct.dat, control.def).
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Figuur: Test aanpassing inlaat Schilthuis (groen) en Bergsluis (rood)
Het blijkt dat de inlaten nu inderdaad niet tegelijk actief zijn, en dat als de KWA aanstaat (zie
figuur Aanvoerder) dat dan alleen Bergsluis gebruikt wordt. Echter, de periode waarin de
Bergsluis actief is, is wel duidelijk korter (mogelijk mag het aanslagpeil in LSM hoger, dan wel
de door LHM berekende vraag uit de Rotteboezem is vrij laag)
Actie: overnemen in LSM SOBEK3 model
43. Verbeteren sturing Linge op basis streefpeilinfo Tauw (2008) en Alterra rapport 2014
Analyse: Bij aanpassen van gemaal de Pannerling zijn de streefpeilen op de Linge ook
nagelopen. In het algemeen waren de setpoints van de kunstwerken redelijk o.k. Er zijn enkele
aanpassingen van orde 10 cm gedaan. Alleen bij het sifonARK is een echte correctie van het
bovenstrooms streefpeil: er stond +1.0m, maar dit moet zijn +3.75m . Is geïmplementeerd en
getest in een LSM testsom.
Actie: overnemen in LSM SOBEK3 model en RTCTools.

44. Streefpeil Grave en Lith
Analyse: vanuit WABES analyses is door gebruikers (RWS-Zuid-Nederland) aangegeven dat
enkele streefpeilen van stuwpanden te laag zijn. Het streefpeil Grave is recent verhoogd naar
7.90m, en het streefpeil Lith is 4.90m NAP.
Actie: In LHM was dit al ok. In LSM moest het streefpeil Grave nog verhoogd worden, Lith was
ook al ok. Dit moet ook in de SOBEK3 modellen en RTCTools gecheckt worden.
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Figuur: waterstand bovenstrooms stuw Grave (na aanpassing setpoint PID controller)
45. Sturing hoogwater Maas
Analyse: vanuit WABES analyses is door gebruikers (RWS-Zuid-Nederland) aangegeven
dat het verloop in LSM-LT1.2 (SOBEK2 model) van de stuwsturing van stuwen op de Maas
niet helemaal goed lijkt: bij een dreigend hoogwater wordt al geanticipeerd waardoor de
waterstanden eerst even dalen en daarna gaan stijgen. Zie de betrekkingslijnen voor de
stuwpanden. Dit moet in het SOBEK3 Maas model gecheckt worden.
Actie: check SOBEK3 Maasmodel
46. * IJsselmeer Flexibel peil
Analyse: is al opgenomen in NWM Ref2017 situatie, maar nog niet in LHM 3.4/3.5 (want
op dat moment nog geen officieel beheer). Minister Cora van Nieuwenhuizen van
Infrastructuur en Waterstaat tekende donderdag 14 juni een nieuw Peilbesluit. Dit moet
dan ook in de volgende update van LHM worden meegenomen.
Actie: opnemen flexibel peilbesluit in LHM, RTCTools, SOBEK3 LSM

Samenvatting en overzichtstabel
In het voorgaande zijn alle issues nader toegelicht. Zoals gezegd moeten verbeteringen in ieder
geval in de nieuwe modellen (RTCTools en SOBEK3 modellen) worden meegenomen. Bij
kleine inspanning in DM (LHM) en LSM (Sobek2) kunnen de aanpassingen ook hierin worden
meegenomen.
De aanpassingen waarbij het voor DM (LHM) en LSM 1.31 om kleine aanpassingen ging, zijn
geïmplementeerd in een testversie LHM en LSM 1.31.
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Voor wat betreft LSM Sobek2 modellen moet met NWM worden gecontroleerd wat er aan
geplande berekeningen dit jaar ligt, of e.e.a. daarvoor relevant is, en wanneer in NWM een
nieuw (SOBEK3) LSM wordt aangesloten. Afhankelijk daarvan moet besloten worden of
aanpassing in LSM-LT voor NWM nog nuttig en zinvol is.
Nr.

Omschrijving

Model

1

Zeesluis Muiden
gewenst debiet

DM
(LHM)
RTCTools
DM
RTCTools
DM
(LHM)
RTCTools
DM
(LHM)
RTCTools
LHM
RTCTools
DM/LHM
RTCTools
DM/LHM
RTCTools
DM/LHM

2
3

Gemaal IJmuiden
Verdeelsleutels
bovenrivieren
Hagestein
minimumdebiet

4

Pannerling

5

Rijnland

6

Meppelerdiep

7

MLNBK streefpeilen

RTCTools
8
9
10

Sambeek/Grave
Linne
Vaste onttrekkingen

11

Irreëel hoge
districtslozingen

12

Born/Maasbracht

13

Watervraag Eefde

14

Onttrekking
drinkwater Enschede
gestopt
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In
LHM
3.6.0
+

Status/Actie

+
N.v.t. Betreft aanpassing in LSM
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Ook meenemen in SOBEK 3/ LSM 2.0
N.v.t. Betreft aanpassing in LSM

+
N.v.t. (meenemen in SOBEK 3/ LSM 2.0,
getest in LSM 1.31)
+

LHM

LHM

LHM

+

RTCTools
LHM

+
+

RTCTools

+

N.v.t. Meenemen in SOBEK 3/LSM
N.v.t. Meenemen in SOBEK 3/LSM
Algemene wens: update van vaste
onttrekkingen op basis van recente data,
LAG, etc.
Uitzoeken invoer MOZART (interactie
met MODFLOW/MetaSWAP); kan niet
alleen worden opgelost met
oppervlaktewater.
Cijfer is conform verdringingsreeks
Maas. Voor aanpassing is meer grondige
actualisatie industriële onttrekkingen
nodig.
Update die leidt tot iets meer vragen via
Aadorp. Daarnaast is in recente
aanpassingen (LHM 3.5) grondwater
aangepast, wat kan bijdragen tot
wijziging watervraag.
Is gerealiseerd in recente versie(s) LHM.
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Nr.

Omschrijving

Model

15

Buitenlandse
aanvoer

LHM
RTCTools

16

Uitwisselingsfluxen
District 67

17

Overzicht balans

18

Oppervlak panden

19

Coördinaten

20

Balansen
Twentekanalen

21

Schematisatie detail
sluizen

22

Grevelingen
/Veerse Meer

In
LHM
3.6.0

+

LHM

RTC-tools
LHM
RTC-tools

+

LHM

+

RTC-tools

+

LHM

RTC-tools
LHM
RTC-tools

LHM
RTCTools

23
24

25

Gent-Terneuzen,
Zeeuws Vlaanderen
Antwerps
Kanaalpand
Schutdebiet MaasWaal kanaal

LHM

RTCTools
26

Roer

LHM
RTCTools

27

78

+

Niers

LHM

+

Status/Actie

Nog niet gerealiseerd in MOZART/DM
(volgende versie), wel in RTC-tools.
Update is gerealiseerd op basis van info
vanuit het KRW-verkennerdossier.
Dit vergt nadere analyse van de
waterbalans(en evt. tools). Uitzoeken
invoer MOZART (MetaSWAP/
MODFLOW). Zie ook punt 11
Idem.
Geen aanpassing. Verbetering in RTCtools
In RTC-tools is informatie beter te
analyseren.
Ten dele toegelicht, beperkte
aanpassing doorgevoerd
Ten dele toegelicht, beperkte
aanpassing doorgevoerd (zie memo).
Vraag leidt niet tot wijziging (sterk
geschematiseerde) invoer. Kan in
toekomst worden aangescherpt bij
gebruik van nieuwe data.
Idem.
Is gecontroleerd heeft niet geleid tot
aanpassingen.
Idem.
Discussie opzet schematisatie
kunstwerken SOBEK3 modellen; ook in
relatie met andere punten
Analyse leidt niet tot aanpassing in DM.
In meer detail opgenomen.
Geen actie. Eerst aanpassing SOBEK
nodig; mogelijk in 2019 (SOBEK3).
Geen actie. Eerst aanpassing in
SOBEK3 LSM 2.0 nodig, wordt niet meer
aangepast in huidige LSM.
Analyse heeft niet geleid tot aanpassing
LHM, hier is een vereenvoudigde
schematisatie gehanteerd (i.r.t. droogte).
Ook vervolg gewenst in schematisatie
kunstwerken SOBEK3 modellen.
Analyse heeft niet geleid tot aanpassing,
het betreft onjuiste interpretatie
Analyse heeft niet geleid tot aanpassing,
het betreft onjuiste interpretatie
Analyse heeft niet geleid tot aanpassing,
het betreft onjuiste interpretatie
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Nr.

Omschrijving

Model

In
LHM
3.6.0

RTCTools
28

Borgharen

29

Maastricht
Bosscheveld

RTCTools

30

Aa Helmond

LHM
RTCTools

31

Sluis I WHK

32

Schuttingen
uniformeren

33

Zeeburg aflaat

34

Betuwepand sluiting

35

Peilen na afvoergolf
Nederrijn

36

Waaiersluis

37

Sluis/pomp Heumen

38

+/- richting

LHM

39

Restart

RTCTools
LHM

40

Kennis delen

RTCTools

41

Aanvoerder

RTCTools

Veranderingsrapportage LHM 3.6.0

RTCTools

+

LHM
RTCTools

+
+

+

Status/Actie

Analyse heeft niet geleid tot aanpassing,
het betreft onjuiste interpretatie
Leidt niet tot aanpassing LHM en LSM 2.
Discussie opzet schematisatie
kunstwerken SOBEK3 modellen
gewenst, ook in relatie met andere
punten
Vooralsnog niet aangepast. Eerst
discussie opzet schematisatie SOBEK3
modellen gewenst, dan evt. in RTCtools.
Analyse leidt niet tot aanpassing.
Analyse leidt niet tot aanpassing o.b.v.
overname schematisatie DM, mogelijk
wel aanpassing tbv KRW-verkenner
Discussie opzet schematisatie
kunstwerken SOBEK3 modellen, ook in
relatie met andere punten
Discussie opzet schematisatie
kunstwerken SOBEK3 modellen, ook in
relatie met andere punten
Doorspoeling Zeeburg op nul gezet
(RTCTools/LSM). Mogelijkheid afvoer via
Zeeburg ook toevoegen in SOBEK3
modellen.
Betreft LSM. Check SOBEK3
modellering.
Check in SOBEK3 Rijntakken model en
vergelijk met betrekkingslijnen/
stuwprogramma 2012.

Geanalyseerd, betreft LSM. Evt.
oppakken in SOBEK3 modellering
Dit betreft een presentatie issue, er is
geen wijziging nodig in de
modelschematisatie.
Idem.
Gemeld bij het NHI-project, het betreft
geen aanpassing van oppervlaktewaterschematisaties, maar combinatie MozartModflow-MetaSwap restart, kan worden
herzien bij vervanging RTC-tools.
Geen modelactie, dit is aandachtspunt
bij RTC-tools ontwikkeling.
Capaciteit aangepast (7 m3/s).
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Nr.

Omschrijving

Model

42

Schilthuis/Bergsluis

RTCTools

In
LHM
3.6.0
+

43
44

Linge streefpeilen
Grave/Lith streefpeil

RTCTools
LHM

+
+

RTCTools

+

45

Sturing hoogwater
Maas
Flexibel peilbeheer
IJsselmeergebied

LHM

+

RTCTools

+

46

80

Status/Actie

Mee laten lopen met KWA (Schilthuis uit,
Bergsluis aan)
Ook overnemen in SOBEK 3 LSM.
Was al gerealiseerd in LHM, nog niet in
LSM.
Update nodig in SOBEK3 LSM
Dit betreft LSM; checken in SOBEK3
Maasmodel
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B Overzicht van wijzingen van invoer in LHM 3.6.0
In deze bijlage zijn de gewijzigde invoerfiles van LHM 3.6.0 ten opzichte van LHM 3.5.0
weergegeven, op basis van ini-files.
DBASE
LHM350
e:\LHM\DBASE\3.5.0

LHM360
e:\LHM\DBASE\3.6.0

Modflow
Parameter
c1

LHM350
{DBASE}\modflow\c\c1.idf

LHM360
{DBASE}\modflow\c\c1.idf

LHM350
{DBASE}\mozart\mozartin\lswattr.csv

LHM360
{DBASE}\mozart\mozartin\
lswattr.csv

MOZART
Parameter
Lswattr

Distributiemodel
Parameter
lnks
nds
DM_Sobek
Rivers

LHM350
{DBASE}\dm\lnks.txt
{DBASE}\dm\nds.txt
{DBASE}\dm\Dm_Sobek.txt
{DBASE}\dm\DMdecadeafvoeren.txt

LHM360
{DBASE}\dm\lnks.txt
{DBASE}\dm\nds.txt
{DBASE}\dm\Dm_Sobek.txt
{DBASE}\dm\DMdecadeafvoeren.txt

LHM350
{DBASE}\exe\Mozart_rev763.exe
{DBASE}\exe\NwSim.exe
{DBASE}\exe\MozartIn_rev704.exe

LHM360
{DBASE}\exe\Mozart_rev1136.exe
{DBASE}\exe\dm_rev1146.exe
{DBASE}\exe\MozartIn_rev1193.exe

Executables
Parameter
Mozart_exe
Dm_exe
MozartIn_exe

Voor een beschrijving van de invoerbestanden van RTC-Tools, zie Gijsbers et al., 2018.
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C Overzicht van de rekentijden in LHM 3.5.0 en LHM 3.6.0
Onderstaande tabel laat de rekentijden zien van LHM 3.5.0, LHM 3.6.0 zonder RTC-Tools en
van RTC-Tools. Deze rekentijden kunnen niet direct met elkaar vergeleken worden, omdat een
verschillend aantal rekenkernen en een verschillende simulatieperiode is gebruikt.
LHM versie
LHM 3.5.0
LHM 3.6.0 excl RTCTools
RTC-Tools
oppervlaktewater

82

Periode
1996 – 2006 (11
jaar)
1996 – 2006 (11
jaar)
2003

Rekentijd (uur)
28

Aantal rekenkernen
8

43

4

14

1 (RTC-Tools)
12 (solver)
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D Berekende grondwaterstanden 1998-2006 in LHM 3.6.0
In deze bijlage zijn de grondwaterstanden weergegeven voor de periode 1998-2006, die zijn
berekend met LHM 3.6.0.

Figuur d1

Berekende GHG (links) en GLG (rechts) in LHM 3.6.0 (1998-2006)

Figuur d2

Berekende dynamiek (GHG-GLG) in LHM 3.6.0 (1998-2006)

Veranderingsrapportage LHM 3.6.0

83

11202224-012-BGS-0001, Versie 1.1, 24 juni 2019, definitief

E Berekende afvoeren 1998-2006 in LHM 3.6.0
In deze bijlage zijn de afvoeren van het regionale oppervlaktewater weergegeven voor de
periode 1998-2006, die zijn berekend met LHM 3.6.0.

Figuur c1

84

Berekende winterafvoer (links) en zomerafvoer (rechts) in LHM 3.6.0 (1998-2006)
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