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Onderwerp
TKI rapportage deelproject Regelbare Drainage en Infiltratie

1 Inleiding
Deze memo beschrijft de activiteiten en resultaten van het deelproject “Regelbare Drainage
en Infiltratie (RDI)”1. Dit deelproject is onderdeel van het TKI-project Conceptuele
modelverbetering ten behoeve van NHI2 (TKI project DEL143), waarin in een consortium3 van
kennisinstituten, publieke en private partners wordt samengewerkt aan nieuwe concepten en
deelmodules voor het NHI en de Waterwijzers. Dit is aansluitend bij recente ontwikkelingen,
zoals het beschikbaar komen van een nieuwe versie van MODFLOW 6. De nieuwe module
voor Regelbare Drainage en Infiltratie is ingebouwd in het model MetaSWAP en opgenomen
in de zomer van 2022 opgenomen in iMOD release 5.4 (zie iMOD 5 - iMOD - oss.deltares.nl).
Deze memo beschrijft de werking van de nieuwe MetaSWAP module op hoofdlijnen, inclusief
de aansturing in iMOD. Ook zijn de uitgevoerde testen beschreven en is een toelichting
gegeven op de gemaakte keuzes tijdens de ontwikkeling. Voor verdere informatie zijn
verwijzingen opgenomen naar de handleidingen van iMOD en MetaSWAP.
In landelijke en regionale modeltoepassingen is er een toenemende behoefte om effecten van
specifieke regionale maatregelen in beeld te brengen, zoals het effect van waterconservering.
Effecten van specifieke maatregelen, zoals regelbare drainage en infiltratie, konden tot op
heden nog niet (volledig) worden doorgerekend binnen het NHI. Er is behoefte om het beheer
van de ontwateringsbasis beter te onderbouwen, en de effecten ervan op wateroverlast en
droogte te kunnen doorrekenen. In een eerder project is hiervoor al een prototype gemaakt. In
het hier beschreven deelproject is het prototype verder uitgebouwd en getest, en geschikt
gemaakt om te kunnen worden opgenomen in de nieuwste release van iMOD en MetaSWAP.
Bij regelbare drainage wordt ondiep grondwater niet meteen afgevoerd, maar langer
vastgehouden in de bodem. Door de ontwateringsbasis in hoogte te variëren kan de intensiteit
van de drainage worden ingesteld. Daarbij kunnen zowel de droogte- als de natschade
worden beïnvloed. Uiteindelijk zal een afweging moeten worden gemaakt tussen vermeden
droogteschade en eventueel veroorzaakte natschade. Door bij de dynamische instelling van
de ontwateringsbasis rekening te houden met beide aspecten wordt getracht geen onnodige
schade te veroorzaken. Dat wordt hier een “goed” beheer genoemd; het woord “optimaal”
wordt vermeden.
1
2

voorheen aangeduid als “peilgestuurde drainage met subirrigatie”
NHI staat voor het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium.

3

De specifieke partijen die aan dit deelproject hebben gewerkt zijn benoemd in de volgende paragraaf. Het hele

consortium in het TKI project bestaat uit de waterschappen Limburg, Aa en Maas en Rivierenland; STOWA, ACSG,
Rijkswaterstaat, Vitens, Brabant Water, WML, RHDHV, TAUW, SWECO, Witteveen+Bos, KWR, WENR en Deltares.
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2 Organisatie
Dit deelproject is tot stand gekomen in samenwerking tussen Waterschap Limburg,
Waterschap Aa en Maas, Sweco, Royal Haskoning DHV, VanWater, WENR en Deltares.
Het projectteam bestaat uit:
- Frans Roelofsen (Deltares)
- Paul van Walsum (VanWater, voorheen WENR)
- Joachim Hunink (Waterschap Aa en Maas, voorheen Deltares)
- Hugo van Hintum (Sweco)
- Koen van der Hauw (Sweco)
- Wouter Swierstra (Royal Haskoning DHV)
- Peter Vermeulen (Deltares)
- Jurriaan Cok (Waterschap Limburg)
- Chris van Rens (Waterschap Aa en Maas)
- Frank van der Bolt (Waterschap Aa en Maas)
- Timo Kroon (Deltares).

3 Achtergrond module Regelbare Drainage en infiltratie
3.1 Waterconservering
Deze MetaSWAP module is geschikt gemaakt voor de nieuwste versie van MODFLOW,
MODFLOW6; het oorspronkelijke prototype was gebouwd voor MODFLOW 2005. De module
geeft de gebruikers de mogelijkheid om gebieden/peilvakken aan te wijzen waar regelbare
drainage gesimuleerd moet worden. Deze gebieden zijn zogenaamde Water Management
Units (WMU). Het drainageniveau in deze WMU’s is regelbaar omdat alle drains (onderling)
verbonden zijn met een zogenaamde ‘regelput’ (of oppervlaktewater). Daar is een controle
mechanisme geïnstalleerd van waaruit het drainagepeil kan worden gevarieerd (zie Figuur 1).
De module geeft de mogelijkheid om een hoog en een laag drainagepeil op te geven dat in de
tijd kan variëren.

Figuur 1: Schematisch verschil tussen ‘gewone’ perceeldrainage en Regelbare Drainage en infiltratie

3.2 Wateraanvoer
Naast de centrale sturing van het drainageniveau ten behoeve waterconservering is er de
mogelijkheid om met de module een extra optie te activeren. Deze optie betreft de aanvoer
van water voor infiltratie via de drains wanneer het opgelegde drainagepeil hoger ligt dan de
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grondwaterstand ter plekke van de drains. Om wateraanvoer mogelijk te maken zijn de
WMU’s gekoppeld aan een externe bron van water. Die externe bron kan zowel
oppervlaktewater zijn maar ook grondwater. Wanneer grondwater de bron is dan kan dit
worden onttrokken vanuit elke locatie in het grondwatermodel. De wateraanvoer via
oppervlaktewater is gelimiteerd door een capaciteitswaarde. Die is echter nog niet gekoppeld
aan de daadwerkelijke beschikbaarheid, want MODFLOW en MetaSWAP hebben immers nog
niet de mogelijkheid om een waterbalans van het oppervlaktewater bij te houden.

3.3 Sturing
Het gehanteerde sturingsschema maakt gebruik van een “hoog” en een “laag” doelpeil. Voor
elke Water Management Unit is een stuurpunt gedefinieerd. Dit punt levert feedback vanuit
het model op basis waarvan MetaSWAP kan bepalen wanneer het hoge of lage doelpeil kan
worden opgelegd. Het actuele doelpeil kan tijdelijk worden verlaagd naar het lage doelpeil op
grond van de toestand van het model. Een peilverlaging kan bijvoorbeeld optreden wanneer
de grondwaterstand ondiep is en er zuurstofstress in de wortelzone optreedt. Daarnaast kan
het peil langdurig verlaagd worden tijdens vooraf opgegeven periodes in het jaar. Hiermee
kan een lager peil tijdens het zaai- en/of oogstseizoen gesimuleerd worden.
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4 Implementatie en aansturing
4.1 Implementatie in MetaSWAP
Het sturingsalgoritme voor de RDI module is in MetaSWAP ingebouwd. Het bepaalt op basis
van instellingen van bijvoorbeeld peil en waterbeschikbaarheid de drainage of infiltratie. In het
kort bepaalt het sturingsalgoritme dat het peil wordt opgezet als de bodemvochtcondities of
grondwaterstanden in het sturingspunt niet te nat zijn voor landbewerking (in situaties zonder
gewas) of gewasgroei (in situaties met gewas). Het directe doel is om de drainage geheel of
gedeeltelijk te blokkeren, of om infiltratie te bewerkstelligen. Daarbij is in de pre-gewas
periode een marge meegenomen (via een instelbare optieparameter) zodat het peil eerder
omlaag wordt gezet voordat te natte condities optreden, rekening houdend met de enigszins
vertraagde reactie op sturing. Onderstaande figuur geeft schematisch weer hoe de RDI
module is ingebouwd in MetaSWAP.

Figuur 2: Regelbare Drainage en Infiltratie concept in MetaSWAP.

De regelput of het oppervlaktewater peil links stuurt niet alleen het drainagepeil maar fungeert
samen met de drainagebuizen ook als medium voor watertransport tussen de MetaSWAP
kolommen binnen de WMU. Dit transport maakt het mogelijk dat lokaal ook buiten de
wateraanvoerperiode een infiltratieflux richting het grondwater kan optreden (qsubk).
De simulatie van de waterbalans binnen een watermanagement unit of peilvak wordt
gerealiseerd door de fluxen bij te houden en te sommeren, zonder rekening te houden met
bergingsverschillen in het oppervlaktewater. De simulatie kent in hoofdlijnen een aantal
processtappen:
1. MetaSWAP berekent voor elk peilvak per stressperiode de MODFLOW drainageflux op
basis van de aanwezige drainagemiddelen.
2. Als de RDI module actief is houdt MetaSWAP de drainage flux uit MODFLOW geheel of
gedeeltelijk vast.
3. MetaSWAP bepaalt iteratief hoe de drainage flux die niet wordt vastgehouden moet
worden herverdeeld over alle drainagecellen op basis van het dan geldende streefpeil.
4. Wanneer ook de optie wateraanvoer aan staat, is een extra flux beschikbaar voor
infiltratie om de grondwaterstand richting het streefpeil te sturen.
5. MetaSWAP geeft de definitieve infiltratieflux door aan MODFLOW, alsmede het
geblokkeerde deel van de MODFLOW drainageflux.
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De implementatie in MetaSWAP is gebaseerd op een expliciet schema, wat in dit geval
betekent dat de infiltratie en drainageflux per tijdstap als vaste waarde meegenomen worden
in de oplossing van MODFLOW en MetaSWAP. Expliciete schema’s staan er om bekend dat
ze instabiliteit kunnen veroorzaken. Het implementeren van een peilbeheerschema heeft
echter een stabiliserende invloed op de grondwaterstand. Dat maakt het mogelijk om met
een ‘expliciet’ rekenschema in MetaSWAP de MODFLOW drainage voldoende nauwkeurig te
berekenen op basis van de grondwaterstand aan het begin van de dag. Door middel van een
toegevoegde compensatieflux is het dan mogelijk om via extra grondwateraanvulling de
werking van de MODFLOW drainage te neutraliseren om op die manier het optrekken van de
stuw te simuleren. Bovenop de compensatieflux wordt een eventuele infiltratieflux aan de
grondwateraanvulling toegevoegd.

Intermezzo – rekenwijze in detail
Meer in detail ziet de rekenwijze er als volgt uit
1. Bepaling van het doelpeil via het sturingsschema (zie 3.3). Dit doelpeil is het maximaal
mogelijke actuele peil; de ontwateringsbasis in het stuurpunt is het minimaal mogelijke
peil. Tevens bepaling van de maximaal beschikbare aanvoerflux ten behoeve van
subirrigatie qsubikc.
2. In een rekenloop wordt gezocht naar het actuele peil waarbij de beschikbare
aanvoercapaciteit net niet wordt overschreden door de watervraag. Deze rekenloop
halveert bij iedere herhaling telkens het zoek-interval van het (onbekende) actuele
peil. Het eerste zoekinterval wordt bepaald door het doelpeil als bovengrens en de
ontwateringsbasis in het stuurpunt als ondergrens.
3. Per doorgang van de loop wordt het actuele peil gelijkgesteld aan het gemiddelde van
de dan geldende boven- en ondergrens van het zoek-interval.
4. Voor de laatste waarde van het actuele peil worden de volgende fluxen per SVAT
bepaald:
a. Tijdens de eerste doorgang wordt de MODFLOW drainageflux qdrmodmax
(Figuur. 2) berekend op basis van de actuele grondwaterstand en de
ontwateringsbasis, met qdrmodmax>0 voor drainage,
b. Voor iedere doorgang wordt de interactieflux tussen oppervlaktewater en
grondwater qsubk, berekend. Indien het actuele peil hoger is dan de
grondwaterstand dan wordt een positieve waarde berekend (eerste twee
kolommen van Figuur 2), en als het actuele peil lager is wordt een negatieve
waarde (kolom 3). Een positieve qsubk kan echter niet worden berekend als het
actuele peil lager is dan de ontwateringsbasis van een kolom, en een negatieve
waarde kan niet worden berekend als de grondwaterstand lager is dan de
ontwateringsbasis (gevallen niet getoond).
c. Voor iedere doorgang wordt de geblokkeerde MODFLOW drainage flux qdrmod
berekend. Als de grondwaterstand lager is dan het actuele peil dan is de
geblokkeerde flux gelijk aan de gehele MODFLOW flux (linker twee kolommen van
Figuur 2). Als de grondwaterstand hoger is dan het actuele peil dan wordt de
geblokkeerde flux berekend aan de hand van het actuele peil ten opzicht van de
ontwateringsbasis (rechterkolom in Figuur 2)
5. De fluxen qsubk (zowel de positieve als negatieve) worden gesommeerd over de
stuureenheid in m3/s. Als de som de beschikbare aanvoercapaciteit qsubikc
overschrijdt, dan wordt het zoek-venster als volgt aangepast: het laatst gebruikte
actuele peil wordt nu de bovengrens van het zoek-interval. Zo lang het verschil tussen
de netto flux van twee opeenvolgende iteratierondes groter is dan het afkapcriterium
(0.01 l/s) wordt de cyclus vanaf 3) weer voortgezet. Als de som lager is dan de
beschikbare capaciteit dan wordt het laatst gebruikt actuele peil de nieuwe ondergrens
van het zoek-interval.
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6. Na het bereiken van afbreekcriterium voor het zoek-interval wordt per SVAT de
optelsom gemaakt van de positieve qsubk plus de geblokkeerde MODFLOW flux
qdrmod, en deze toegevoegd aan de grondwateraanvulling. De negatieve qsubk’s
worden weggelaten, want die zijn via de gemaakte waterbalans beschikbaar gesteld
aan het reservoir van de stuureenheid, en via die route beschikbaar gekomen als bron
van infiltratiewater voor de andere SVATs, bovenop de beschikbare capaciteit voor
aanvoer van buiten. Het weglaten van de negatieve qsubk’s in de
grondwateraanvulling is consistent met het slechts gedeeltelijk blokkeren van de
MODFLOW drainageflux, met qdrmod<qdrmodmax in dergelijke gevallen
(rechterkolom in Figuur 2).

Deze werkwijze heeft als voordeel dat het niet nodig is om het model steeds te stoppen en
dan te herstarten om de terugkoppeling vanuit MetaSWAP naar MODFLOW te realiseren. En
het alternatief om informatie door te geven via de software-interface heeft als bezwaar dat
dan de beheerbaarheid van de gekoppelde code ingewikkelder wordt. Dat is vooral nu niet
gewenst vanwege wisselwerkingen met andere software-transities zoals de koppeling met
DFLOW-FM en de koppeling met MODFLOW6 (een ander deelproject binnen TKI DEL 143).
De module gaat dus uit van correctiefluxen van een MODFLOW flux via de DRN package.
Dat betekent dat in het model waarbij RDI wordt geïmplementeerd de DRN package
aanwezig moet zijn.
Het water voor de infiltratie kan worden onttrokken uit het oppervlaktewater of het grondwater.
Wanneer het grondwater wordt gebruikt, wordt de onttrekkingsflux naar MODFLOW
gecommuniceerd en opgelegd aan de gewenste modelcel en modellaag. Dat betekent dat in
het model waarbij RDI wordt geïmplementeerd de WEL package aanwezig moet zijn.

4.2 Modelinvoer MetaSWAP
De module wordt in MetaSWAP geactiveerd met de parameter setting subirrigation_mdl=1 in
Para_sim.inp. De module gebruikt informatie over:
- de drainage/infiltratie-middelen zoals aanwezig in het MODFLOW model, inclusief de
beheerbaarheid in de vorm van peilvakken;
- de mogelijkheden voor wateraanvoer en dynamische sturingsinformatie voor MetaSWAP.
De informatie over sturingsparameters wordt opgegeven in twee invoerfiles voor MetaSWAP,
namelijk “Modsub_svat.inp” en “Flexdsub_svat.inp”. Deze invoerfiles zijn hieronder beknopt
beschreven.
4.2.1

Modsub_svat.inp
De file modsub_svat.inp bevat ruimtelijk informatie, gekoppeld aan SVAT nummers, en wordt
aangemaakt door IMOD (zie paragraaf 4.3).
- Op welke percelen (drainage-eenheden) de maatregel plaatsvindt, en welke modelcellen
daarbij horen.
- Op welke modelcel (SVAT-nummer) de sturing van elke Water Management Unit (WMU)
plaatsvindt.
- De wateraanvoer-capaciteit (eventueel 0).
- Drainage- en infiltratiekarakteristieken (diepte, weerstand, infiltratiefactor)
- Hoog en laag stuurpeil in de verzamelput.
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Figuur 3: Variabelen in de file MODSUB_SVAT.INP volgens de MetaSWAP handleiding

4.2.2

Flexdsub_svat.inp
De file flexdsub_svat.inp bevat managementregels per landgebruik. Deze regels bestaan uit:
- de start- en einddatum van de wateraanvoerperiode;
- 4 datums in het jaar waarop de switch plaatsvindt tussen het hoge en het lage streefpeil;
- een verschuivingscriterium van de drukhoogte in de bouwvoor, voor de terugkoppeling
vanuit het monitoringpunt naar de timing van de voorjaarsbewerking; dit is een marge om
extra vertraging in de voorjaarsbewerkingen te voorkomen door meer van te voren
rekening te houden met de kritieke waarde;
- Criterium op basis van relatieve transpiratie als gevolg van vochtige condities voor sturing
op bodemvocht tijdens het groeiseizoen;
- Criterium grondwaterstand voor een geforceerde peilverlaging bij overschrijding.
Het is aan de gebruiker om deze file in een eigen tekst editor zelf te maken en aan te passen.
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Figuur 4: Variabelen in de file FLEXDSUB_SVAT.INP volgens de MetaSWAP handleiding.

Onderstaande figuur is een schematische weergave van de tijd gerelateerde invoer van
streefpeil en wateraanvoerperiode in de tijd.

Figuur 5: Tijd gerelateerde modelinvoer voor Regelbare Drainage en Infiltratie

4.3 Aansturing via iMOD
De vorige paragraaf beschrijft dat de RDI module in MetaSWAP twee bestanden nodig heeft.
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De file flexdsub_svat.inp met karakteristieken per gewas. Deze heeft geen ruimtelijke
aspecten en het is aan de gebruiker om deze aan te maken en te beheren.
De ruimtelijke karakteristieken van RDI worden opgeslagen in de file modsub_svat.inp.
iMOD is zodanig aangepast dat het de preprocessing van deze file regelt. Het is immers
een file met koppelingen tussen SVAT’s en die kunnen wijzigen wanneer het
modelwindow of de modelresolutie wijzigt.

4.4 Modelinvoer iMOD
Om de RDI module te activeren heeft iMOD in de preprocessing slechts 3 IDF bestanden
nodig en 1 IPF bestand. Deze bestanden worden toegevoegd aan de MetaSWAP invoer van
de modeldefinitie in de PRJ file.
Welke stappen zijn nodig.
1. Extra invoer aangeven in de in de CAP module in de iMOD 5 PRJ file. Hiervoor dient het
nummer voorafgaand aan de CAP module op 26 gezet te worden, waarna extra invoer
gespecificeerd moet worden. Invoer die dan nodig is:
a. Grid met de percelen met RDI (WMU’s), waarbij elk perceel een uniek nummer heeft;
b. Grid met drainageniveau;
c. Grid met drainage weerstand;
d. iMOD IPF file met daarin de stuurlocaties per perceel. De link tussen de percelen en
de stuurlocaties wordt gemaakt op basis van locatie. Per stuurlocatie de
aanvoercapaciteit en stuurpeilen t.o.v. NAP opgegeven en onttrekkingsbron
(oppervlaktewater of grondwater) worden opgegeven. Voor onttrekking uit grondwater
moet een x, y en diepte (m NAP) worden opgegeven van de onttrekkingsput. Indien
deze op NoData (-9999) wordt gezet, zal er onttrekking uit oppervlaktewater
plaatsvinden.
2. Extra file flexdsub_svat.inp opnemen in het blok met “EXTRA FILES” onder het blok CAP
module van de iMOD 5 PRJ file.
Een algemene toelichting op de bestanden wordt gegeven in onderstaande figuur. Een
gedetailleerde beschrijving van de inhoud van de 4 files is te vinden in paragraaf 9.3.3 van de
iMOD manual die de MetaSWAP invoer via de PRJ file beschrijft. De iMOD manual wordt
meegeleverd bij een iMOD installatie en is ook online te vinden via
https://oss.deltares.nl/web/imod/user-manuals.
iMOD zet de invoerbestanden om naar de MetaSWAP input file: MODSUB_SVAT.INP.
Belangrijk is te melden dat de RDI module niet werkt vanuit de zogenaamde RUN file. De
RUN file wordt uit gefaseerd en de aansturing van de RDI module is alleen geïmplementeerd
voor de opvolger, de PRJ file. Aansturing is niet mogelijk via de iMOD GUI maar alleen via de
iMOD Batch functie RUNFILE.
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Figuur 6: Ruimtelijke parameters voor de RDI module in iMOD

4.5 Ingebouwde controles en aanpassingen
Zowel in MetaSWAP als in iMOD zijn checks ingebouwd om fouten in de modelinvoer te
ondervangen.
MetaSWAP
- er moet per SVAT minstens één drainagesysteem zijn met niet allemaal NoDatas
- drainageweerstanden moeten >=1 zijn, voor systemen met lvbt >-9998.
- ifact*-parameters moeten >=0.01 zijn, voor systemen met lvbt >-9998.
- het laag target level mag niet hoger zijn dan het hoog target level
- beide target levels moeten hoger zijn dan het bodemniveau van het drainagesysteem in
de stuur-SVAT waar de control op is gericht, d.w.z. van het systeem met de laagste
systeemindex waarvan lvbt>-9998.
- de stuur-SVAT moet ten opzichte van NAP het laagste drainniveau hebben van het
peilvak. Dus alle drains op gelijk niveau voldoet hier ook aan, zoals in de meeste
praktische toepassingen.
- er moet binnen een peilvak precies één SVAT zijn met een qcapsubk >=0
- controle op de breedte van de invoerfiles.

iMOD
- Een WMU zonder stuurpunt wordt verwijderd uit de module.
- Wanneer WMU meer dan 1 stuurpunt heeft, stopt het preproces met een foutmelding.
- Wanneer een deelmodel wordt doorgerekend, bestaat de kans dat het stuurpunt buiten
het modeldomein valt. In dat geval wordt de WMU verwijderd.
- Op de plek van RDI drainage elementen worden de bestaande drainage elementen uit
systeem 1 verwijderd.
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5 Toepassing in projecten
De RDI module kan worden aangestuurd vanuit iMOD 5. Hiervoor is de iMOD 5 batch functie
RUNFILE uitgebreid met de ondersteuning voor de RDI module. Uitgangspunt hierbij is dat
het model beschreven staat in een iMOD 5 project file (*.prj). Zie ook paragraaf 4.4.
De sturing per gewas kan worden opgegeven in de file flexdsub_svat.inp (zie paragraaf 4.2.2)
Bij de sturing wordt uitgegaan van 4 tijdsvakken waarin een ander stuurpeil gedefinieerd kan
worden. De module start met een hoog peil, waarna de dagnummers opgegeven kunnen
worden voor de overstap naar een laag peil (voorjaar), hoog peil (zomer) en laag peil (najaar).
De gebruiker kan het aantal vakken met de huidige opzet al minder maken, door
tijdsovergangen te laten samenvallen
Standaard wordt gestuurd op zowel bodemvocht als op de grondwaterstand. Het is mogelijk
om alleen op één van beide te sturen. Voor het sturen op alleen bodemvocht dient het
grondwatercriterium (dpgwcmlu in flexdsub_svat.inp) op Nodata (-9999.) gezet te worden. Bij
sturing op alleen de grondwaterstand dient het bodemvochtciterium (Trelwetsublu in
flexdsub_svat.inp) op 0 gezet te worden. Tevens moet dhprepcmlu op Nodata (-9999.)
worden gezet.
Bij een aanvoercapaciteit van 0 wordt er wel gestuurd, maar kan er geen water van een
externe bron worden aangevoerd.
Om greep te houden op het rekenproces worden de compensatieflux en de
‘echte’ infiltratieflux apart uitgevoerd via de monitoring files (*.csv) en via de idf-files. Op die
manier kan achteraf gecontroleerd worden of de berekening van de compensatieflux correct is
verlopen.
Uitvoer MetaSWAP
De volgende uitvoeritems/keywords zijn aan het menu toegevoegd:
· qdrmod: de zogenaamde correctieflux van MODFLOW drainage, 0 ≤ qdrmod ≤
qdrmodmax (m).
· qdrmodmax: de totale MODFLOW drainageflux (alle systemen die in de modsub_svat.inp
file staan) zoals die door MetaSWAP wordt berekend (voor checks) (m).
· qsubk : de lokale infiltratieflux van de subirrigatie (>0) of voor levering van niet
geblokkeerde drainage aan het reservoir van het peilvak, voor hergebruik via infiltratie
(m).
· qsubikc: de totale aanvoer naar de sturings-svat (in m3/s).
Meer informatie van de invoer en uitvoer van de module staan beschreven in de IO manual
van MetaSWAP (van Walsum, 2022). De manual is als PDF te downloaden via
https://www.nhi.nu/nl/index.php/software-tools/modelcode/.
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6 Testfase en oplevering
Tijdens de ontwikkeling van de module is door ontwikkelaars diverse kleinschalige testen
uitgevoerd. Na oplevering van de eerste versie is door Sweco en RHDHV een serie testen
uitgevoerd met een uitsnede uit het IBRAHYM model. Bij de oplevering van de bèta versie is
de testronde herhaald. Daarvoor zijn diverse scenario’s gemodelleerd. Een uitgebreid
testoverzicht is te vinden in Bijlage A: Testresultaten bèta versie.
De bevindingen uit de testen zijn voorgelegd aan het ontwikkelteam en indien nodig zijn
aanpassingen in de module verwerkt.
Ter voorbereiding van de release is een laatste ronde tests uitgevoerd. Deze ronde was
bedoeld om de robuustheid te testen. Daarbij zijn diverse extreme situaties gesimuleerd,
zowel extreme waarden in de invoer als bewuste fouten in de invoer. De beschrijving en
bevindingen uit deze testronde zijn beschreven in Bijlage B: Testresultaten robuustheidstests.
Testbank
In het kader van een NHI opdracht zijn iMOD software componenten toegevoegd aan een
automatische testbank. Op deze TeamCity omgeving ontwikkelt en test Deltares een groot
deel van de iMOD software. In het kader van deze TKI opdracht is de testbank uitgebreid met
een testmodel voor de RDI module. Bij elke aanpassing van iMOD en MetaSWAP worden alle
tests automatisch gedraaid. Op die manier komen eventuele fouten in de software altijd tijdig
aan het licht in aanloop naar een volgende software release.

Figuur 7: Impressie van de TeamCity testbank inclusief de testcase voor de RDI module

Oplevering
De module RDI is opgeleverd als onderdeel van de iMOD release, versie 5.4. Instructies voor
de aansturing van de module zijn toegevoegd aan de handleidingen voor zowel iMOD als
MetaSWAP.

Datum
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7 Ter afsluiting
7.1 Conclusies
-

De RDI module is succesvol toegevoegd aan MetaSWAP en gereleased onder iMOD5.4
(augustus 2022).
De preprocessing is mogelijk gemaakt in iMOD5 en beschikbaar vanaf release iMOD5.4
De RDI module werkt voor MODFLOW6; omdat het prototype is ontwikkeld in MODFLOW
2005 is de module in principe ook nog toepasbaar voor MODFLOW 2005.
Aansturing via iMOD is alleen mogelijk via de *.PRJ file (niet de *.RUN file) en de batch
functie RUNFILE (niet iMOD GUI).
De module kan zowel met als zonder WOFOST gedraaid worden.

7.2 Vervolg / aanbevelingen
-

De aanvoer van water voor infiltratie vanuit oppervlaktewater is in principe oneindig. Er
wordt geen waterbalans bijgehouden van het aanleverende oppervlaktewatersysteem.
Dat is overigens ook het geval wanneer in MetaSWAP gewasberegening vanuit
oppervlaktewater wordt geactiveerd.
> Er wordt in het kader van NHI gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe 1D
oppervlaktewatermodule. De verdere bijstelling van de waterbalans zal in de toekomst
door die module (en de bijbehorende NHI-software-regisseur) moeten worden geregeld.

-

iMOD5 bevat de “MetaSWAP Analyser”. Deze tool is bedoeld om de MetaSWAP invoer
ruimtelijk te kunnen inspecteren.
> Het is nog niet mogelijk om de inhoud va de nieuwe RDI bestanden (Flexdsub_svat.inp
en Modsub_svat.inp) via de tool te inspecteren.

-

De preprocessing is nu alleen in iMOD5 beschikbaar. Naast deze lijn ontwikkelt Deltares
een nieuwe line: iMOD-Suite. Onderdeel daarvan is iMOD-Python die bedoeld is voor preen postprocessing.
> Voor de toekomst wordt aanbevolen om de preprocessing voor RDI ook te laten landen
in iMOD-python.

-

Als stuurpunt moet in de huidige module de SVAT genomen worden met in NAP-termen
de diepste ontwatering als men het volledige bereik van peilen wil simuleren. Dat kan in
conflict komen met het type grondgebruik dat men wil gebruiken voor de sturing. In een
volgende versie zal deze beperking worden opgeheven.

Datum
1 november 2022
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8 Bijlage A: Testresultaten bèta versie
Uit eerdere testen kwam naar boven dat de RDI module buiten de periode van infiltratie niet
goed de peilen vasthield. De grondwaterstanden zakten uit naar het drainageniveau dat
gedefinieerd werd. Dat is na aanpassingen van Deltares opgelost. Dit document beschrijft de
2e ronde van testen waarin de testberekeningen opnieuw gedaan zijn met de vernieuwde
executable en nieuwe aanvullende testruns gedaan zijn:
- Meerjarige run;
- Sturing op grondwater tegenover sturing op bodemvocht;
- Capaciteit knijpen;
- DRN300.

8.1 Algemene bevindingen4:
-

Een spatie in de paden geeft problemen (blijft itereren à crash) bij het doorrekenen van
een PRJ-file à Testmodel naar de G-schijf.
Het zelfde resultaat krijg je als je de NAM run prompt afsluit, dan gaat de eerste prompt
verder maar vindt er alleen iteratie binnen timestep 1 plaats.
Runnen met batchfile van JH kan alleen wanneer de output in dezelfde directory
geschreven wordt.
De run crasht als je geen stuurpunt hebt gedefinieerd op de RDI percelen die je
gedefineerd hebt.

8.2 Testberekeningen/modelvarianten
Onderstaande figuur bevat een overzicht van de verschillende testberekeningen.

Figuur 8: Overzicht van 19 testcases met beschrijving van invoerparameters (1 tot 3)

4

De bevindingen uit de testen zijn voorgelegd aan het ontwikkelteam en indien nodig zijn
aanpassingen in de module verwerkt.
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Figuur 9: Overzicht van 19 testcases met beschrijving van invoerparameters (3 tot 9)

Sturingspeil:
- De opgegeven periodes waarin het lage peil of hoge peil gelden zijn niet altijd duidelijk
terug te zien in de berekende grondwaterstanden, vanwege beperkingen in de
beschikbaarheid van water. Alleen het peil tijdens de periode van aanvoer is duidelijk te
zien.
- Volgens het onderstaande flexsubsvat.inp bestand zou van dag 0 tot 40 het lage peil
gelden (in dit geval 29.4) en daarna het hoge peil (29.9). Het lage peil van dag 0 tot 40 is
niet terug te zien. De grondwaterstand neemt ongeveer het niveau zoals in de
referentiesituatie aan.
- Ook wanneer het hoge- en lage peil verder uit elkaar gelegd worden, voor
PGD_STUURPEIL_ALTERNATIEF (hoge peil = 30.6 lage peil = 28.6) is het lagere peil
niet terug te zien.
- De verhoging van het hoge peil is dan wel duidelijk terug te zien tijdens de periode van
aanvoer (groene lijn).

Flexsubsvat.inp

Datum
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Heads L1 voor PGD_BASIS (blauw), REF (zwart) en PGD_STUURPEIL_ALTERNATIEF2 (groen)

-

Voor een tweede test zijn voor de runs PGD_HEEL_JAAR_HOOG_PEIL en
PGD_HEEL_JAAR_LAAG_PEIL de flexsubsvat.inp bestanden zo ingericht dat het hele
jaar het hoge of het lage peil geldt. Verder is hetzelfde IPF bestand voor de peilen
gebruikt. Er is geen verschil te zien in de grondwaterstanden. De verwachting is dat je bij
de ene het lage peil in de aanvoerperiode ziet en bij de andere het hoge peil.
Vermoedelijk dat er iets niet goed gaat in de overgangen van peilen buiten de periode van
aanvoer. Het lijkt alsof er alleen tijdens de aanvoerperiode gestuurd wordt op het hoge
peil. Hieronder zijn de bestanden weergegeven:

Figuur, Head_L1 REF (geen RDI) (zwart), PGD_BASIS (blauw), PGD_HEEL_JAAR_HOOG_PEIL
(rood), PGD_HEEL_JAAR_LAAG_PEIL (groen)
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Figuur, sturings-IPF gebruikt voor beide runs (HEEL_JAAR_HOOG_PEIL en HEEL_JAAR_LAAG_PEIL)

Figuur, flexsub_svat.inp voor run PGD_HEEL_JAAR_HOOG_PEIL

Figuur, flexsub_svat.inp voor run PGD_HEEL_JAAR_LAAG_PEIL

Datum
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8.3 Drainage level:
-

Wanneer je op het perceel NoData hebt gedefinieerd in de invoerfile PDL (Plot Drainage
Level), wordt er geen RDI doorgerekend. Er moet dus een drainage level worden
gedefinieerd bij het doorrekenen van RDI. De run loopt wel gewoon zonder errors.

Figuur HEAD_L1; REF (géén RDI) (zwart), PGD_BASIS (blauw) en PGD_DRN_NoData (rood)

-

-

De keuze van het drainage level (PDL plot) is gevoelig voor foutief berekende heads.
Wanneer het drainageniveau hoger ligt dan je opgegeven peilen krijg je onrealistische
resultaten. Buiten de aanvoerperiode wordt de grondwaterstand hoger opgezet dan de
grondwaterstand in de REF situatie. Zonder aanvoer zou de grondwaterstand juist uit
moeten zakken naar het normale niveau (REF).
Een draindiepteligging hoger dan de opgegeven peilen is onrealistisch en hoort daarom
misschien afgevangen te worden door een errormelding of iets dergelijks.
Er is geen verschil in heads en qsubk te zien wanneer de drains op 300 cm-mv of 500
cm-mv liggen.

Figuur HEAD_L1; REF (géén RDI) (zwart), PGD_BASIS drainage op 500 cm-mv(blauw), PGD_DRN300
drainage 300 cm-mv (groen), PGD_DRN150 drainage 150 cm-mv (rood), Maaiveld ligt hier op 31,6 m
NAP

8.4 Aanvoercapaciteit:
Aanvoercapaciteit = 0 (simuleren van regelbare drainage zonder aanvoer)

Datum
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Bij invullen van een capaciteit van 0 , 0.0 en -9999 in het sturings-IPF bestand (simuleren
van Regelbare drainage zónder aanvoer) komt er in alle gevallen -9999 voor de sturingssvat in het modsub_svat.inp bestand. Dit zou 0.0 moeten zijn (geen aanvoer). Regelbare
drainage zonder aanvoer (subirrigatie) lijkt op dit moment dus nog niet goed
doorgerekend te worden.
Bij het doorrekenen van RDI met een aanvoercapaciteit van 0 zakken de heads extreem
ver uit (-400 m NAP). Misschien heeft dit ook te maken met het feit dat er geen
sturingspunt/svat gedefinieerd wordt in modsubsvat.inp.
Het knijpen van de aanvoercapaciteit is goed terug te zien in de berekende subinfiltratie
(qsubk) en heeft invloed op het op peil houden van de grondwaterstand.

Aanvoercapaciteit knijpen (< 1.0)
- Het knijpen van de aanvoercapaciteit werkt niet goed. Er is eerst een run gedaan met
aanvoercapaciteit 0.1 m3/s en een tweede run met 0.9 m3/s. Beide waardes leveren
hetzelfde resultaat op, namelijk dat de grondwaterstanden blijven steken op het lage peil
(29.4 in dit geval) en er geen subinfiltratie in het stuurpunt berekend wordt.

Figuur, Heads L1 REF geen RDI (zwart), PGD_BASIS aanvcap 1.0 m3/s (blauw),
PGD_CAPACITEIT0_9 aanvcap 0.9 m3/s (rood), PGD_CAPACITEIT0_1 aanvcap 0.1 m3/s (groen)

8.5 Aanvoerperiode:
-

De gedefinieerde periode van aanvoer is goed terug te zien in heads en qsubk. De
berekende infiltratie qsubk in het stuurpunt is alleen te zien aan als een piek aan het
begin van de aanvoerperiode. Voor een cel aan de rand van het perceel wordt door het
hele jaar heen infiltratie berekend.

Datum
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Figuur, HEAD_L1; PGD_BASIS aanvoerperiode april t/m september (blauw), PGD_mei-jun
aanvoerperiode mei-jun (rood) en REF geen RDI (zwart)

Figuur, qsubk IN HET STUURPUNT ; PGD_BASIS aanvoerperiode april t/m september, PGD_mei-jun
aanvoerperiode mei-jun

Datum
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Figuur, qsubk voor een cel aan de rand van het perceel; PGD_BASIS aanvoerperiode april t/m
september, PGD_mei-jun aanvoerperiode mei-jun

8.6 Drainageweerstand
-

Het verschil tussen rood en groen is te verklaren met het verschil in ‘vertrekpunt’ wanneer
de aanvoer stopt. Maar de verwachting is dat de grondwaterstand bij een weerstand van
1 dag sneller en verder uit zou zakken in vergelijking met een hogere weerstand. Dat dit
niet gebeurt komt waarschijnlijk door nalevering van grondwater uit de omgeving van het
RDI gebied; dat gebied heeft ook veel water ontvangen via de infiltratie bij een lage
weerstand.

Figuur, Head_L1 bij verschillende varianten, PGD_BASIS: drainageweerstand 1 dag (blauw),
PGD_DRAINAGEWEERSTAND_25: drainageweerstand 25 dagen (rood),
PGD_DRAINAGEWEERSTAND_50: drainage weerstand 50 dagen (groen).
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8.7 Sturing op grondwaterstand, bodemvochtcondities of beide:
-

-

Drie runs met verschillende sturing
o PGD_BASIS: Sturing op beide
o PGD_STURING_GW: Sturing op grondwater
o PGD_STURING_BODEMVOCHT: Sturing op bodemvocht
Drie flexsubsvat.inp bestanden:

Flexsub_svat.inp voor PGD_BASIS

Flexsub_svat.inp voor PGD_STURING_GW

Flexsub_svat.inp voor PGD_STURING_BODEMVOCHT
-

-

Tussen sturing op beide en sturing op grondwater zit geen verschil in de berekende
grondwaterstanden en qsubk. Bij het sturen op alléén bodemvocht ontstaat een grillig
patroon in de berekende heads en qsubk. Dit komt waarschijnlijk omdat er zuurstofstress
optreedt en de subinfiltratie wordt stopgezet waarna het weer hervat wordt enzovoort.
Het is opvallend dat de sprong naar het lage peil op dag 40 (rond 10-2) wel terug te zien
is wanneer er op bodemvocht gestuurd wordt en niet wanneer er op beide of alléén
grondwaterstanden gestuurd wordt.

Datum
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Figuur, Heads L1, PGD_BASIS sturing op beide (blauw), PGD_STURING_GW sturing op grondwater
(rood), PGD_STURING_BODEMVOCHT sturing op bodemvocht (groen)

8.8 Meerjarige run:
-

In de meerjarige run is te zien dat het lage peil (29.4) niet bereikt wordt. Dit zou kunnen
komen omdat het perceel niet snel genoeg gedraineerd kan worden voordat het hoge peil
ingesteld wordt. De overgang naar het lage peil is ingesteld op dag 303 (eind oktober)
totdat op dag 40 (begin februari) het hoge peil weer geldt. Dit lijkt, zeker met een
drainageweerstand van 1 dag genoeg om het perceel tot het lage peil te draineren. Maar
het is gebleken dat er nalevering van grondwater is uit de omgeving van het RDI gebied.
En dan moet de 1 d weerstand op een heel andere schaal worden geïnterpreteerd, en is
het wel degelijk mogelijk dat het draineren naar het lage niveau enige tijd in beslag neemt

Heads L1 PGD_BASIS_JAREN (blauw), REF_JAREN (rood)

8.9 (Ondiepe) onttrekking uit grondwater:
-

Het onttrekken van water voor subinfiltratie uit het grondwater is na een terug te zien aan
het verlagende effect op de grondwaterstanden
2 varianten:
1. PGD_BASIS:
Onttrekking op – 5 m NAP (laag 7)
2. PGD_ONDIEPE_ONTR: Onttrekking op 31 m NAP (laag 2)

Datum
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Heads L1 voor PGD_BASIS (blauw) en PGD_ONDIEPE_ONTR (rood)

-

-

Als check is de run PGD_BASIS met de vernieuwde executable (iMOD3440) gerund,
zodat er wel onttrokken wordt uit het grondwater. Het effect is zeer klein omdat de
onttrekking erg diep plaatsvindt (-5 m NAP, laag 7).
De overige testruns zijn niet meer met de nieuwe executable gedaan. Het effect zal hier
ook klein zijn aangezien diep onttrokken wordt.

Heads L1, PGD_BASIS (blauw, oude executable iMOD3438 ) PGD_BASIS_UIT_GW (rood, nieuwe
executable iMOD3440)
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9 Bijlage B: Testresultaten robuustheidstests
Uitgevoerde (extreme) tests:
- Perceel kiezen op locatie van ondiepe gw-standen
- RIV bestanden vooraf handmatig verwijderen
- Onttrekking voor PGD dicht onder maaiveld
- Onttrekking voor PGD uit laag die in de uitgangssituatie droogvalt
- Extreem hoge drainage- en infiltratieweerstand
- Streefpeil ruim onder bestaande waterstand
- Kleinere celgrootte (25x25 ipv 100x100) doorgerekend
- Aanvoercapaciteit voor subirrigatie knijpen
- Robuustheidstesten
o Lege invoerbestanden
o Spatie in pad verwijzingen
o Periode verkeerdom definiëren
o Streefpeil boven maaiveld
Sturings-SVAT (Control SVAT)
N.a.v. bericht van Paul dat de sturings-SVAT op het laagste punt van de gedefinieerde
drainage systeem moet liggen, heb ik de sturings-SVAT verplaatst naar X: 191159 en Y:
388845 SVAT 8327
Actiepunten die volgen uit de testen5:
1. Svat-nummeringsbestand (SVAT_RURAL.IDF) automatisch laten wegeschrijven
Er wordt een IDF weggeschreven (ACTPLN.IDF) waarin het sturingspunt wordt aangegeven.
Daarnaast zou het de modelleur helpen om een svat nummering IDF bestand
(SVAT_RURAL.IDF) automatisch weg te laten schrijven zodat de gebruiker kan zien welk
svat-nummer bij het sturingspunt in ACTPLN.idf hoort.
Momenteel kan de SVAT_RURAL gemaakt worden door via de MetaSWAP Analyser in de
GUI de mf2005 resultaten in te laden en de SVAT_RURAL.IDF te laten wegschrijven. Mf2005
bestanden worden naar mijn weten alleen weggeschreven bij het doorrekenen met een .RUNfile en niet bij gebruik van een PRJ-file. Zeker omdat de PGD module alleen d.m.v. een PRJfile gebruikt kan worden zou het goed zijn als het SVAT nummeringsbestand
(SVAT_RURAL.IDF) automatisch wordt weggeschreven bij het doorrekenen van PGD met
een PRJ-file. Dan hoeft de gebruiker niet meer via een omweg (.RUN-file) allerlei stappen te
doorlopen voordat hij kan zien waar welke svats liggen.
2. Mogelijkheid om aanvoercapaciteit ‘”qcapsubk” lager in te stellen
Momenteel kan de aanvoercapaciteit voor subirrigatie (qcapsubk) verlaagd worden tot 0.001
m3/s. Voor kleine percelen is dit mogelijk niet voldoende. Mijn voorstel is daarom om het
mogelijk te maken om de aanvoercapaciteit tot 0.0001 te kunnen verlagen (een factor 10
lager). Ik vermoed dat dit te maken heeft met het maximaal aantal cijfers achter de komma in
de 3de kolom van het MODSUB_SVAT.INP bestand. Dit is nu 3. Mijn voorstel is om dit tot 4 ter
verhogen.
Hieronder volgen per test de bevindingen.

9.1 Perceel met ondiepe GW-standen in referentie situatie
Resultaat
- Gw standen in referentiesituatie (geen PGD) in eerste maanden aan maaiveld
5

De bevindingen uit de testen zijn voorgelegd aan het ontwikkelteam en indien nodig zijn
aanpassingen in de module verwerkt.
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Door PGD kan dit worden afgevlakt
Daarna in zomermaanden zakt de grondwaterstand niet verder weg.
Op en neer schieten van sturingspeil komt omdat de kritische waarde voor het verlagen
van het stuurpeil vaan hoog naar laag op 30 cm -mv staat.

9.2 RIV bestanden vooraf verwijderen
Resultaat
- De RIV-bestanden op het perceel vooraf verwijderen maakt geen verschil in de
grondwaterstand in het sturingspunt en de rest van het PGD perceel. In onderstaande
figuur valt de blauwe lijn over de groen lijn.
- Wanneer de riv-bestanden er niet uit gehaald worden wordt er wel nog een RIV-flux
berekend en kunnen de grondwaterstanden in de omgeving van het PGD perceel wel
afwijken.
- De ervaring is dat de aanleg van regelbare drainage in de praktijk altijd gepaard met het
dempen van aanwezige waterlopen binnen het perceel. Het doel is immers het kunnen
regelen van de grondwaterstand d.m.v. buisdrainage. De verwachting is daarom dat er
geen issues optreden aangezien het vanzelfsprekend is dat de RIV-bestanden vooraf
worden aangepast door de modelleur.

9.3 Onttrekking dicht onder maaiveld en uit onverzadigde zone
-

Onttrekking in midden van perceel op 28 m NAP. Dit is grofweg 3.6 m-mv (uit laag 3).
Er is geen weerstand aanwezig in de eerste 4 lagen op de locatie van het perceel

Resultaat:
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Onttrekking vlak onder het maaiveld is terug te zien aan het uitzakken van de
grondwaterstanden tijdens de aanvoerperiode. Hoe ondieper de onttrekking hoe verder
de grondwaterstanden uitzakken.

9.4 Extreem hoge drainage- en infiltratieweerstand
-

Drainage- infiltratieweerstand verhoogd van 25 dagen naar 1000 dagen

Resultaat

-

Goed te zien dat er nauwelijks verlaging plaatsvindt wanneer een lager sturingspeil
heerst. Ook kan de grondwaterstand tijdens de aanvoerperiode niet goed op peil
gehouden worden door de hoge infiltratieweerstand.

9.5 Kleinere celgrootte doorgerekend
-

Celgrootte verkleind van 100x100 naar 25x25
Modelgebied verkleind naar: 190000.00 387000.000 193000.000 391000.000
Het verkleinen van het modelgebied resulteert ook in een andere svat-nummering. Als
gevolg moet ook het bestand dqsat_svat.inp aangepast worden. Het dqsat_svat.inp
bestand is nodig voor het koppelen van de MODFLOW grondwaterflux en het
PostMetaSWAP profiel en ziet er als volgt uit:

Datum
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Twee kolommen
Kolom 1: svat-nummer 1 tot en met hoogste svat-nummer! (oplopend)
Kolom 2: diepte voor koppeling (zie SIMGRO manual voor beschrijving)
Al met al bevestigt dit opnieuw dat het automatisch laten wegschrijven van het
svat_rural.idf bestand wat mij betreft deze aanpassingen een stuk gemakkelijker maken.

Resultaat:

Figuur: Head L1 voor run 100x100 (rood) en run 25x25 (blauw)

-

De verschillen tussen het doorrekenen met 100x100 of 25x25 zijn erg klein. Er is een
klein verschil te zien in het weer op peil komen van de grondwaterstand. Het lijkt erop dat
bij de 25x25 run de peilen net wat sneller omhoog komen.

9.6 Aanvoercapaciteit voor infiltratie / subirrigatie knijpen
-

-

Het lijkt erop dat de aanvoer tot een minimum van 0.001 m3/s geknepen kan worden.
Wanneer in het SLO ipf file een getal lager dan 0.0005 ingevoerd wordt, komt de aanvoer
in het MODSUB_SVAT.inp bestand op 0.000 te staan (0.0005 wordt nog naar boven
afgerond). Ik vermoed dat dit komt omdat er maar maximaal 3 cijfers achter de komma in
de 3de kolom in het MODSUB_SVAT.inp bestand terechtkomen als gevolg van een
verkeerd gekozen format in de iMOD preprocessing; dit is inmiddels verbeterd
Even twee snelle rekensommetjes:
Voor een (erg klein) perceel van 1 ha (10.000 m2) kan de aanvoer dan tot maximaal 8,64
mm/dag gelimiteerd worden. Dit is natuurlijk nog steeds veel (onbeperkt).
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Voor een (gemiddeld) perceel van 12 ha (120.000 m2) kan de aanvoer tot maximaal 0.72
mm/dag gelimiteerd worden.
Bij kleine percelen (1 a 2 ha) kan de aanvoer momenteel dus niet genoeg worden
verlaagd vermoed ik. De vraag is echter of PGD met subirrigatie op zulke kleine percelen
toegepast gaat worden.

Resultaat van het knijpen van de aanvoercapaciteit:

-

Het knijpen van de aanvoercapciteit is terug te zien in de berekende Qsubk (gestippelde
lijnen). Dit heeft dan weer, zoals verwacht, invloed op de grondwaterstand in het
stuurpunt.

9.7 Robuustheidtests
Lege invoerbestanden
· Wanneer het stuurpunt.ipf bestand (SLO Steering location) leeg gelaten wordt,
ontstaat er een error. Het is duidelijk dat de fout in het stuurpunt.ipf bestand zit.
· Wanneer in flexsubd_svat.inp een kolom weggelaten wordt ontstaat er ook een error.
Er is geen duidelijker error melding in info_sim.out, maar in de MetaSWAP
handleiding is erg duidelijk beschreven hoe de invoerfiles opgebouwd moeten
worden.
Periode verkeerd om gedefinieerd

·
·

De eerste overgang (65) > tweede overgang (40)
Begin aanvoerperiode (273) > eind aanvoerperiode (91)

Resultaten:
· Enkel de laatste twee overgangen (1 november (dag 303) en 15 november (dag 317))
in het sturingspeil zijn terug te zien.
· De aanvoerperiode is niet terug te zien.
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Spaties in pad verwijzingen
· Spaties in pad verwijzingen in het CAP-blok geven geen problemen mits er “quotes”
omheen gezet worden
· Spaties in pad verwijzingen in het EXTRA FILES-blok geven geen andere resultaten.
Dat lijkt goed te gaan zonder “quotes”.
Streefpeil boven maaiveld
· Streefpeil op 36.0 (min) en 38.0 (max) gezet.
Resultaat:

·

De grondwaterstand komt tijdens de periode van aanvoer tot boven het maaiveld. Het
sturingspeil wordt wel bijgesteld naar het lage peil tijdens de periode van aanvoer. Dit
komt omdat het criterium voor het triggeren van een peilverlaging (dpgwcmlu) op 50
cm- mv staat. Het grondwaterniveau dat boven het maaiveld komt is terug te zien in
de (extreem) hoge qrun (zie onderstaand figuur). Het streefpeil boven het maaiveld is
onrealistisch en de resultaten daarom ook zoals verwacht.
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