Een gelumpte benadering voor het oppervlaktewater
overzicht van ontwikkelingen, inzichten die zijn opgedaan
en verdere invulling van de opdracht
Timo Kroon, 6 april 2021

Programma
▪

Welkom en toelichting opdracht oppervlaktewatermodule NHI (Gerry Roelofs)

▪

Kort voorstelrondje

▪

Overzicht ontwikkelingen (Timo Kroon)

▪

Vragen, opmerkingen en interactie via de mentimeter

Pauze
▪

Technische verdieping:

▪

▪ toelichting ontwikkeladvies landelijk model (Peter Gijsbers)
Vragen en afsluiting

▪

voorbereiding op de interviews

Presentaties zijn na afloop beschikbaar !

In deze presentatie …
▪

Wat is een gelumpte benadering voor oppervlaktewater, in combinatie grondwatermodel

▪

Overzicht van mogelijkheden en ontwikkelingen, o.a.
▪
▪
▪

▪

modflow-benaderingen
koppeling D-Hydro (Lumbricus-traject)
ontwikkeltraject landelijk model, vervanging Mozart - DM
▪ overzicht van stand van zaken en lessen

Toelichting verdere uitwerking van de opdracht van STOWA / NHI
▪

synergie met de ontwikkeling van het landelijk model?

doel: delen van informatie, ten behoeve van verdieping in vervolgstappen

Interactie oppervlaktewater in een grondwatermodel
▪

Standaard benadering in MODFLOW via “rivers” en “drains”
Als g.w.s. > opp.water peil:
- drainage naar de rivier

Als g.w.s. < opp.water peil:
- infiltratie naar grondwater

Website NHI: meer info en advies over benaderingen
drainweerstanden, binnen het grondwatermodel

▪

▪

Parameterisering van de RIV
▪

MODFLOW-methode

▪

Ernst

▪

De Lange

▪

....

Advies voor gebruik in NHI

Interactie oppervlaktewater in een grondwatermodel
▪

Voorbeelden nadelen bij alleen gebruik RIV package in MODFLOW

1. Statische peilen, van te voren
gedefinieerd (geen resultaat van de
berekening)
2. Daarbij geen rekening houden met
waterbeschikbaarheid
(bv uitzakkende peilen tijdens droogte)

Voorbeeld effect grondwaterstanden
(Goorden, Hakvoort en van der Krogt 2009)

Iteratieve koppelingen
grondwatermodel - oppervlaktewatermodel
▪

Voorbeelden off-line koppeling (1e orde benadering)
▪
▪

▪

Berekende drainagefluxen opleggen als lateralen aan SOBEK
Berekende SOBEK peilen opleggen aan MODFLOW
▪ Nadeel: geen terugkoppelingsmechanisme tijdens berekening
▪ Praktijk: vaak beperkt tot hoofdwaterlopen

Eventueel tussenvormen off-line koppelen
▪
▪

Iteratieve berekeningen tijdseries
Iteratieve berekening per tijdstap

Koppeling rekenkernen Lumbricus
t.b.v. integrale benadering droogte-wateroverlast
▪

pilot Lumbricus: dynamische koppeling Modflow - Metaswap- D-FLOW FM
→ praktisch onmogelijk om alle oppervlaktewateren expliciet te modelleren

→ ook hier behoefte om (flexibel) kleinere waterlopen anders te benaderen

Interactie grondwater – oppervlaktewater
gelumpte benadering
▪

Voor grondwatermodellering behoefte om eigenschappen OW te “lumpen”:
▪

kenmerken van verzameling van kleinere oppervlaktewateren in een
(deel)stroomgebiedje representeren via eenvoudigde relaties voor
samengestelde peilen, volumes en bergingsverandering

In de praktijk diverse mogelijkheden alternatieven
▪

Standaard benaderingen beschikbaar
▪
▪

▪

In de NL-praktijk vaak toch beperkingen, bijv.:
▪
▪
▪

▪

MODFLOW SFR (Stream Flow Routing)
MODFLOW SWR (Surface Water Routing)

geen chloridebalans mogelijk
wateraanvoer, laterale onttrekkingen niet altijd geregeld
beheer en onderhoud en afhankelijkheid USGS (nog niet in MODFLOW 6)

Andere toegepaste benaderingen;
▪

MOZART (LHM) en SIMRES (regionaal) → beheer en onderhoud

Landelijke traject vervanging MOZART – DM
RTC-tools 2018 - 2019:
▪
nog geen plausibel
resultaat

1.

2016 :advies om RTC-tools te gebruiken

2.

2017 – 2019 vervangingstraject: nog geen plausibel resultaat

3.

In 2019 geëvalueerd

4.

Herzien advies aan RWS (2020)
•

RTC-tools (HWS + bovenregionaal ) + WFLOW-raamwerk
(lokale systeem)

1
1

3. surface water approaches by waterbalances in
models for subcatchments + main surface waters
Irrigation
demand

MetaSWAP

Water Distribution Network

(water supply)

8500 LSW’s
drainage
infiltration

MODFLOW

(local surface waters)
252 districten

waterlevels

-

simulatie van peilbeheer,
regionale doorspoeling,
onttrekkingen

-

Verdeelsleutels
prioriteiten

-

-

Brondata dateert veelal uit 2004 – 2008 (Inventarisaties waterbeheerders)

Vervanging DM – MOZART landelijk spoor
voorstudie 2016 (Deltares & HKV)
1. Opstellen eisen en wensen,
met groot aantal betrokkenen
waterbeheerders en experts
Centrale sturing
centrale sturing op peilbeheer
over tijdshorizon 'optimale' waterverdeling
resultaten uitlegbaar
Water/chloridebalans hoofdnetwerk (de doorgaande
wateren)
representatie relevante bergings, vertragingsprocessen en
uitwisselingsprocessen
integratie met centrale sturing tbv wateroverlast
online-koppeling met MODFLOW-MetaSWAP
offline-koppeling met MODFLOW-MetaSWAP
Water/chloridebalans haarvaten (de sloten)
proces representatie (interactie met MFMS, uitdroging,
vertraging, afstroming, ontrekking)
on-line koppeling met MODFLOW-MetaSWAP

2. Brede inventarisatie softwarekandidaten
en vergelijking met eisen en wensen
Statu
s
eis
eis
eis

eis
eis
eis
wens

wens
eis

3. Advies voor vervanging sofware
Geadviseerd wordt om de combinatie DM-MOZART
te vervangen door RTC-Tools (versie 2.0) met een
centraal aangestuurd netwerkmodel op de schaal
van de LSWs, gecombineerd met hergebruik van de
MFMS-MOZART koppelingstabel

Voorbeelden lessen van het landelijke traject
▪

1. Het traject was gericht vervanging van alleen software, maar de kwaliteit van
schematisatie en data voor het regionale watersysteem was onvoldoende om
een plausibel model op te leveren;
➢

▪

2. Door vaste planning en budget onvoldoende ruimte voor reflectie en
heroverweging van uitgangspunten in het ontwikkeltraject:
▪

▪

▪

bouw in de toekomst een nieuw model op, en sluit aan bij verzameling
regionale basisgegevens NHI (HyDAMO)

zorg voor een goede balans wensen voor waterverdeling en waterkwaliteit
(i.p.v. toevoegen extra verfijningen t.b.v. waterkwaliteit)

denk goed na over onderscheid simulatie vs optimalisatie
(bijv. landelijke optimalisatie waterverdeling en regionale simulatie)

3. Het advies voor toepassing van de nieuwe software RTC-tools voor zo’n groot
en complex netwerk was te optimistisch.
▪

▪

Bouw in de toekomst het netwerk stapsgewijs op met verbeterde data.

begin met voorbeeldgebieden. Breid stapsgewijs uit en monitor de prestatie
van de code en de schematisatie.

Nieuw advies voor vervanging MOZART-DM(2020)
1. Herzie de huidige indeling in MOZART en DM, en maak
nieuwe schematisatie in 3 lagen

2. Gebruik voor het landelijke en (boven)regionale netwerk RTC-tools, en
maak voor het lokale niveau (bakjes) gebruik van het WFLOW-framework

HyDAMO: praktisch instrument om gegevens
oppervlaktewater beter te delen / ontsluiten!
1.

Definitie van een datamodel t.b.v. hydrologische modellering (consensus)
▪

2.

Voortbouwend op DAMO

Opzet van een hydrologische database voor oppervlaktewaterdata
•

gebruik makend van standaard uitwisselformaat voor vullen database.

•

geautomatiseerde conversie

→ Van belang voor verdere uitwerking (in ieder geval landelijk spoor ….)
▪

hydro-objecten, dwarsprofielen (metingprofiel/NormGeparamProfiel),

▪

afvoer/aanvoergebied,

▪

streefpeil, kunstwerk, bodemhoogte beneden/bovenstrooms …

Nieuw advies LHM (2020) op website NHI

Hoe verhoudt dit traject van NHI zich tot het
landelijk traject van Rijkswaterstaat ?
▪

Er wordt op basis van uitkomsten advies voor vervanging MOZART-DM
sterk rekening gehouden dat er synergie is te behalen voor de
modellering van het regionale water systeem

➢ In landelijk spoor wordt nu een pas op de plaats gemaakt, om eerst
wensen en eisen vanuit regio’s verder te kunnen inventariseren.
➢ Binnen NHI wordt rekening gehouden met een gezamenlijke pilot
(RWS en waterschappen) voor uitwerking van het regionale systeem

→ daarom afgesproken om eerst informatie te delen over landelijke traject

Planning van het regionale NHI- traject
1. Startsessie (6 april)
2. Verdiepende interviews peilbeheerst / laag NL (15 april)
• Delfland, Rijnland + HDSR (begeleiding NHI)
3. Verdiepende interviews vrijafwaterend / hoog NL (20 april)

• Aa en Maas, Limburg + Rijn & Ijssel + Noorderzijlvest (begeleiding NHI)
4. Synthese interviews en verdiepende, incl. verdiepende sessie WUR – Deltares
• Eerste contouren eisen en wensen + advies software (powerpoint)
5. Toetsing en aanscherping in workshop met marktpartijen (11 mei??)

• Concept advies met resultaten interviews en synthese (eind mei 2021)
6. Definitief advies (rapportage) eerste helft juni 2021 beschikbaar
•

Inclusief plan van aanpak vervolg voor NHI

Wie zijn het uitvoeringsteam (foto’s)

Deltares & WENR

▪

Peter Gijsbers

▪

Martijn Visser

▪

Mark Hegnauer

▪

Arthur van Dam

▪

Paul van Walsum

▪

Ab Veldhuizen

▪

Eva Schoonderwoerd

▪

Timo Kroon

+ input diverse adviesbureaus (n.t.b.)

Dank voor jullie aandacht!

Vragen ?

