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1

Inleiding

1.1

Context
In 2016 is een traject gestart om de software voor het oppervlaktewatersysteem binnen het
NHI (LHM), MOZART en het Distributiemodel (DM), te vervangen. Dit was nodig omdat de
software verouderd is en de kennis over de software onvoldoende geborgd. Deze kennis is
grotendeels belegd bij één persoon en voor enkele deelonderwerpen bij andere personen.
Aanleiding voor de vervanging was de ontwikkeling van het landelijke waterkwaliteitsmodel
(LWKM). Voor de waterkwaliteitsmodellering was de behoefte om de hydrologische invoer
voor de KRW-verkenner eenduidig te laten genereren vanuit het hydrologische
instrumentarium. In de huidige situatie krijgt de KRW-verkenner nog invoer vanuit
verschillende hydrologische (deel)modellen (LSM, MOZART en DM) en berekent de
applicatie een eigen waterbalans. Dit is complex en ongewenst vanuit het oogpunt van
beheer en onderhoud. De waterkwaliteitsberekeningen in de KRW-verkenner vragen om een
gewijzigde schematisatie. De laag ‘districten’, een niet-fysiek koppelingsconcept in het
huidige DM en MOZART, zou verwijderd moeten worden (of vervangen door fysiek
aanwijsbare waterlopen).
In het voorjaar van 2016 is een voorstudie uitgevoerd (Gijsbers en Barneveld, juli 2016),
waarin de functionaliteiten vanuit diverse invalshoeken zijn geïnventariseerd. Hierin is het
volgende geadviseerd:
“Vervang de combinatie DM-MOZART door RTC-Tools 2.0 met een centraal aangestuurd
netwerkmodel van doorgaande wateren (orde 10.000 elementen), gecombineerd met
bakjes voor de representatie van retentie en afstroming in de lokale haarvaten. De
koppeling met MODFLOW-MetaSWAP kan worden gerealiseerd met de koppelingstabel
aanpak, zoals die ook nu in MOZART wordt gerealiseerd.”
In de voorstudie wordt ook een aantal doorgroeimogelijkheden geschetst voor detaillering
van het regionale watersysteem, op basis van SWR1 (MODFLOW) of SIMRES (SIMGRO),
en voor een koppeling met SOBEK.
Op basis van de specificaties heeft Deltares een RTC-Tools model ontwikkeld als vervanging
van het bestaande DM-MOZART model. Dit is in december 2018 opgeleverd aan
Rijkswaterstaat (Gijsbers et al, 2018). MOZART en DM zijn in deze versie nog niet volledig
vervangen, maar RTC-Tools model bewerkt de resultaten van MODFLOW-MetaSWAP die
nog berekend zijn door iteratie met MOZART en DM. RTC-tools berekent vervolgens de
waterbeweging in het oppervlaktewater. Door het ontwikkelteam (Deltares) en het
verificatieteam (marktpartijen HKV en HydroLogic) is over deze versie geconcludeerd dat de
inhoudelijke resultaten nog niet voldoende plausibel zijn om te kunnen worden ingezet
(Gijsbers et al, 2018 en De Graaff et al, 2018).
In een uitgebreide interne evaluatie van Deltares is geanalyseerd waarom dit project zo
teleurstellend verlopen is (Kroon et al. 2019). Geadviseerd is onder meer:
“Her-evalueer de wensen uit de voorstudie met een grotere groep gebruikers, en kijk of
alle wensen goed op een rij zijn gezet en voldoende expliciet gemaakt. Heroverweeg in
overleg met de ontwikkelaars ook of het einddoel is om toe te werken naar één model in
RTC-tools, of naar een hybride oplossing, waarbij een deel als optimalisatie wordt ingezet
voor de waterverdeling in RTC-tools, en een deel in een simulatiemodus bijv. voor de
KRW-verkenner. Onderzoek verder wat de reële mogelijkheden zijn van de
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simulatiemodus, en wat hiermee op korte termijn nog kan worden bereikt op basis van de
MOZART- en DM-schematisatie, en vergelijk dit met de wensen.”
Op basis van de ervaringen in 2017 en 2018 is voor verdere ontwikkeling geadviseerd de
schematisatie voor het oppervlaktewater te herzien en daarbij gebruik te maken van actuele,
regionale data. Dit is nodig om de landelijke waterkwaliteitsmodellering goed te kunnen
bedienen met plausibele hydrologische randvoorwaarden. Dit advies gaat daarmee verder
dan het oorspronkelijke project voor de vervanging van DM en MOZART, dat was gericht op
de vervanging van de software.
Naar aanleiding van de evaluatie heeft RWS intern discussie gevoerd en een document
opgesteld met de eisen en wensen die vanuit waterverdelingsoogpunt gesteld worden aan
het nieuwe modelinstrumentarium (Muurling-van Geffen & Werkman, 2020).
Op basis van deze set van eisen en wensen heeft Deltares een analyse uitgevoerd van de
vraagstelling, mede verbreed vanuit waterkwaliteitsoogpunt, en een oplossingsrichting
aangedragen voor de vervanging van DM-MOZART (Gijsbers, et.al. 2020). Hier zal in
voorliggend document uitgebreid op in worden gegaan.
Samengevat wordt de wens om tot één schematisatielaag te komen losgelaten en vervangen
door de wens tot een fysieke herkenbare representatie van het watersysteem, zonder
kunstmatige menging, waarin hiërarchie in besluitvorming (landelijk, regionaal) terug te
vinden is. Dit heeft geleid tot een aangedragen oplossingsrichting om het Nederlandse
watersysteem op te bouwen uit drie schematisatie lagen (landelijk-regionaal-lokaal). Hierbij
worden op landelijke en regionale schaal allocatiebeslissingen genomen met een
optimalisatie algoritme op basis van de verdringingsreeks, terwijl op lokale schaal het
landelijk areaal met bijbehorend oppervlaktewater wordt gesimuleerd op basis van QHkrommes, en eventueel feedback-control regels en innamestops.
Met Rijkswaterstaat WVL is een vervolgtraject afgesproken, waarin wordt ingegaan op het
functionele ontwerp, waarmee vervolgens via diverse regionale pilots de rekenkundige en
schematisaties verder uitgewerkt worden tot een stramien dat over het hele land
geïmplementeerd kan worden.

1.2

Doel van dit document
Dit document presenteert het functionele ontwerp voor het nieuwe samengestelde
oppervlaktewatermodel als onderdeel van het LHM. In dit document worden zowel het
rekenkundig aspect als de schematisatie van dit nieuwe model verder uitgewerkt.
Voor het rekenkundige aspect betreft dit de modelconcepten en berekeningsmethoden voor
het lokaal, regionaal en landelijk model. Ook wordt de interactie tussen de diverse
modellagen en de externe modellen (MODFLOW-MetaSWAP en het zoutmodel) beschreven.
T.a.v. de schematisatie wordt nader ingegaan op de begrenzing van het lokale en regionale
model en de grens tussen het landelijke model en de regionale modellen.
Op basis van de ontwerpeisen wordt een advies gegeven over de software matige invulling
en de hydrologische data die ten grondslag zou moeten liggen aan de schematisatie. De
beschikbaarheid van deze data zal mede invloed hebben op de keuze van de pilot gebieden
om de nieuwe oppervlaktewater modelleerlijn te ontwikkelen.

1.3

Structuur van dit document
Hoofdstuk 2 geeft een samenvatting van en beschouwing op de eisen en wensen. Het
daaropvolgend hoofdstuk 3 gaat dieper in op het ontwerp van de schematisatie; dit is
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bepalend voor de te maken vervolg keuzes. Hoofdstuk 4 beschrijft het rekenkundig ontwerp
van de model concepten en hoofdstuk 5 beschrijft het rekenproces en de inbedding in LHM.
Hoofdstuk 6 en 7 bevatten adviezen t.a.v. respectievelijk de modelsoftware en de
schematisatie data. Hoofdstuk 8 sluit af met aandachtspunten voor het vervolg.
In de bijlage is een overzicht gegeven op de begrippen die in dit document zijn gebruikt.
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2

Beschouwing van eisen

2.1

Inleiding
In 2016 zijn de eisen en wensen voor het vervangen van MOZART en DM uitgebreid
geïnventariseerd (Gijsbers en Barneveld, 2016). Recent zijn deze eisen en wensen ten
aanzien van zoetwatervoorziening binnen Rijkswaterstaat geëvalueerd en aangescherpt
(Muurlings-van Geffen & Werkman, 2020). Deze laatste versie vormt de basis van dit
document.
In de volgende paragraaf wordt een overzicht gegeven van deze eisen en wensen, inclusief
een korte beschrijving van aanvullende eisen en wensen voor beheer en onderhoud en
praktische toepassing.

2.2

Eisen vanuit zoetwatervoorziening
In Tabel 1 zijn de eisen voor zoetwatervoorziening samengevat. Voor een gedetailleerde
beschrijving van de eisen wordt verwezen naar (Muurlings-van Geffen & Werkman, 2020).
Tabel 1 Eisen vanuit waterverdelingsperspectief
ID

Korte beschrijving

Eis WV1

Representatie relevant bergings- en vertragingsprocessen.

WV2

Externe verzilting NDB, VZM, NZK-ARK, IJsselmeer

Eis WV3

Representatieve weergave van zoutbalans in oppervlaktewatersysteem

Eis WV4

Prioritering in watervraag o.b.v. gebruiksfuncties in de landelijke (en regionale uitwerking)
verdringingsreeks i.p.v. de huidige prioritering o.b.v. oppervlaktewatervraag categorie (peilbeheer,
doorspoeling en beregening).

Eis WV5a

Ruimtelijke optimalisatie van de waterverdeling

Eis WV5b

Optimalisatie van de waterverdeling over een tijdshorizon (bijv. 46 dagen) t.b.v. tijdige buffering

WV5c

Optimalisatie van de waterverdeling over een ensemble van verwachtingen van neerslag,
verdamping en rivierafvoer

Eis WV6

Binnen fysieke grenzen

Eis WV7

Resultaten uitlegbaar

Eis WV8

Schematisatie niveaus passend bij besluitvorming

Eis WV9

Centrale/overzichtelijke inbouw/aanpassing van maatregelen

Eis WV10

Dezelfde modelcodes voor beleidsstudies en operationele waterbeheer

Eis WV11

Geschikt voor beleid en operationele toepassingen

Deze lijst van eisen kan in het voorjaar van 2021 nog groeien n.a.v. een DPZW inventarisatie
met als doel te onderzoeken welke maatregelen beter in de modellen gefaciliteerd moeten
worden.
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2.3

Aanvullende eisen en wensen vanuit waterkwaliteit en beheer en
onderhoud
Op basis van de voorstudie en de ervaring van het ontwikkeltraject met RTC-tools van de
afgelopen jaren zijn de eisen en wensen uitgebreid (zie Tabel 2 en Tabel 3) voor de onderdelen
waterkwaliteit, beheer en onderhoud en praktische aspecten voor de toepassing (Gijsbers et
al., 2020). Deze eisen worden vervolgens kort toegelicht.
Tabel 2 Eisen vanuit waterkwaliteitsperspectief
ID

Korte beschrijving

Eis WK1

Uitvoer van volumes, diepten en debieten op alle locaties met aandacht voor verschil in
verblijftijden

Eis WK2

Sluitende waterbalans zonder doublures

Eis WK3

Accurate representatie van aan-, door- en afvoerroutes van stofstromen (geen kunstmatige
menging of ‘teleportatie’ van water)

Eis WK4

Heldere koppeling tussen netwerk schematisatie en KRW lichamen

Eis WK5

Scheiding van waterlichamen met verschillende verblijftijden

Tabel 3 Overige eisen
ID

Korte beschrijving

Eis O1

Ruimtelijk detailniveau aansluitend bij peilgebieden

Eis O2

Acceptabele rekentijd

Eis O3

Code openbaar beschikbaar met een voldoende breed ontwikkel/onderhoudsteam

Vanuit de waterkwaliteit worden met name eisen aan de schematisatie gesteld, mede om
ervoor te zorgen dat de stofstromen accuraat gerepresenteerd kunnen worden en de
herkenbaarheid van de resultaten toeneemt:
WK1. Debieten, volumes en waterdiepten voor alle netwerkelementen
WK2. Sluitende waterbalans met volledige dekking, zonder doublures, van alle
waterlichamen in heel Nederland
WK3. Accurate representatie van aan-, door- en afvoerroutes van stofstromen
Wateraanvoer-, doorvoer- en afvoerroutes moeten passen bij de fysieke werkelijkheid, zodat
mengingsprocessen op de juiste plek en vanuit de juiste stofstromenroutes gevoed worden.
Er mogen geen artificiële modelelementen of verbindingen geïntroduceerd worden, waardoor
de stofstromenbalans in het model verstoord wordt.
WK4. Heldere koppeling tussen netwerk schematisatie en KRW lichamen zodat een
modelelement volledig bij één KRW-lichaam hoort of helemaal niet. KRW-lichamen mogen
over één of meerdere modelelementen verspreid zijn.
WK5. Scheiding van waterlichamen met verschillende verblijftijden (bijv. stagnerende
wateren en doorgaande wateren) in verschillende modelelementen
Afhankelijk van de situatie kan eis WK3 tot conflicten leiden met eisen rondom
waterverdeling, omdat WK3 uit gaat van bestaand beheer en de waterverdelingseisen meer
gericht zijn op gewenst beheer op basis van de verdringingsreeks en de watervraag.
Vanuit het beheer en onderhoud, en de toepassingsgerichtheid, worden de volgende eisen
en wensen naar voren gebracht:
O1. Ruimtelijk detailniveau. Vanuit de waterschappen is de wens geuit dat de
schematisatie van het lokale watersysteem aansluit bij peilvakken, aangezien dit het beste
past bij de fysieke werkelijkheid, de besluitvorming en bij de administratie van hydrologische
data. Dit impliceert meer dan 50.000 modelelementen, verdeeld over vele lokale netwerken.
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O2 Acceptabele rekentijd. Additionele rekentijd ten opzichte van de huidige modellentrein
in NWM (LHM0-LSM0-NDB-LHM1-LSM1-LTM) moet beperkt zijn en wezenlijk opwegen
tegen de meerwaarde van meer (ruimtelijk) detail. Een goede representatie van
zoutindringing en de waterbalanscomponenten (debiet, volume, diepte, vertraging) is vereist
ten behoeve van de waterkwaliteits- en temperatuurmodellering. Hydraulische simulatie is
geen verplichting indien met andere modelconcepten aan bovenstaande eis kan worden
voldaan.
O3: Code beschikbaarheid en onderhoud. De code moet als open source beschikbaar zijn
en onderhoud moet uitgevoerd kunnen worden door meerdere personen.
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3

Ontwerp van de schematisatie

3.1

Driedeling Landelijk-Regionaal-Lokaal
In Muurlings-van Geffen & Werkman (2020) is een eerste aanzet gegeven om een
onderscheid te maken tussen landelijke en regionale waterverdelingsbeslissingen. In
Gijsbers et al. (2020) is hierop voortgebouwd met een voorstel om de schematisatie van het
Nederlandse oppervlaktewatersysteem op te bouwen uit drie lagen, namelijk landelijk regionaal-lokaal:
1. Op landelijk niveau bestaat de schematisatie uit één netwerk van
hoofdwaterlichamen (meren, rivieren en kanalen) die met fysiek aanwijsbare in- en
uitlaatlocaties (i.h.a. kunstwerken) gekoppeld zijn aan meerdere regionale
netwerken. Indien peilbeheer relevant is voor de waterverdeling kan dit opgenomen
worden. Vertraging van afvoergolven op rivieren zoals de IJssel en Waal wordt
meegenomen.
2. De regionale schematisatie laag is opgebouwd uit meerdere regionale netwerken
met de primaire en evt. secundaire waterlichamen (kanalen, beken, meren). De
regionale netwerken zijn op fysiek aanwijsbare in- en uitlaatlocaties (i.h.a.
kunstwerken) gekoppeld aan het landelijk netwerk en de lokale gebieden binnen een
regio.
3. De lokale schematisatielaag bestaat uit een groot aantal lokale modellen die het
bodemareaal representeren met bijbehorende watervolumes. Elk lokaal model
bestaat uit een clustering van peilvakken, de kleinste hydrologische eenheid,
verbonden in een netwerk dat de loop van één of meerdere doorgaande lokale
waterlopen (o.a. kleine waterplassen, kleine waterlopen, sloten) representeert. Het
volume van elk peilvak is volledig opgenomen in het lokale model, tenzij het peilvak
een primaire waterloop betreft en deze waterloop bij een regionaal of landelijk
netwerk behoort. In dat geval kan het lokale model een gebied bedekken zonder of
met een heel klein (sloot)volume. Elke lokaal model is op fysiek aanwijsbare in- en
uitlaatlocaties (i.h.a. kunstwerken) gekoppeld aan het regionale netwerk.

3.2

Scheiding lokaal - regionaal netwerk

3.2.1

Peilvak als hydrologische eenheid binnen lokaal model
Het peilvak is de kleinste hydrologische modelleringseenheid waarvoor een waterbalans kan
worden opgesteld. Dit peilvakniveau wordt als uitgangspunt genomen omdat het goed
aansluit bij de praktijk, bij de beschikbaarheid van gegevens en bij de herkenbaarheid van
het model en de uitkomsten. Op dit niveau vindt communicatie met MODFLOW-MetaSWAP
plaats, zonder peilcorrectie tabellen. Dit in tegenstelling tot de huidige aanpak, waar een
peilcorrectie tabel wordt toegepast om binnen een LSW het LSW-peil te corrigeren naar de
individuele peilvakken.

3.2.2

Netwerk clustering op basis van aanvoer/afwatering
De keuze voor peilvakken als basis van de nieuwe lokale schematisatie leidt tot veel
onttrekkings- en lozingslocaties met de regionale netwerken. Bij een groot regionaal netwerk
kunnen dit al snel te veel uitwisselingslocaties worden voor een overzichtelijk en
gebalanceerd model. Daarom is het wenselijk om de peilvakken te clusteren op basis van
aan- en/of afvoergebieden.
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Om het hele netwerk te kunnen opdelen in afzonderlijke aan- en afvoergebieden
bestaand uit samenhangende peilvakken, worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
• In een waterafvoergebied komt het water van bovenstrooms gelegen gebieden
samen op één locatie om afgevoerd te worden.
• In een wateraanvoergebied is al het geleverde water afkomstig van dezelfde bron of
bronnen.
• Een peilvak behoort volledig en altijd bij één waterafvoer/stroomgebied.
• Een peilvak behoort volledig1 en vaak , maar niet altijd, bij een wateraanvoergebied.
• Een water aanvoergebied bevat meerdere peilvakken. Deze peilvakken kunnen
verdeeld zijn over meerdere waterafvoergebieden. Met andere woorden; elk peilvak
kan bij een ander waterafvoergebied behoren.
• Een waterafvoergebied bevat meerdere peilvakken. Deze peilvakken kunnen
onderverdeeld zijn over meerdere wateraanvoergebieden .
• Waterlopen (en dus aan- en afvoergebieden) worden ingedeeld naar primair,
secundair en tertiair niveau.
• Regionale netwerken vormen de verbinding tussen lokale netwerken.
De bruikbaarheid van de uitgangspunten is getoetst voor een subset van de huidige
regionale data met behulp van een GIS analyse. Op basis van de GIS-analyses zijn
wateraanvoer- en afvoergebieden van verschillende waterschappen gekarakteriseerd.
Onderstaand wordt de toepassing van de uitgangspunten geïllustreerd aan de hand van een
werkelijke situatie voor wateraanvoergebieden in Overijssel (figuur 1) en een conceptueel
voorbeeld (figuur 2).
Het voorbeeld in figuur 1 (omgeving Dalfsen, Overijssel) illustreert dat de waterschapsdata
soms situaties laten zien waarin peilvakken half in een wateraanvoer gebied liggen en half
erbuiten. Dit zou kunnen betekenen dat het peilvak deels vrijafwaterend is (en dus niet
geheel peilbeheerst). Om een eventuele gebiedsclustering niet gecompliceerder te maken
dan nodig, is de aanname gemaakt dat een peilvak kan worden geclustered, tenzij het uit
twee gelijkwaardige delen bestaat die in verschillende afvoergebieden liggen. In dat geval
kan overwogen worden het peilvak op te splitsen.

Figuur 1 Groot Salland (omgeving Dalfsen): Indeling in (bruin omlijnde) peilgebieden met aanvoer indicatie

——————————————
1

De waterschapsdata (uit 2006) laat soms situaties zien waarin peilvakken half in een wateraanvoer gebied liggen.
Omdat hier hydrologisch gezien vraagtekens bij gezet kunnen worden wordt de aanname/karakterisering gemaakt
dat een peilvak altijd volledig in een aanvoer en/of afvoer gebied ligt. De consequentie kan zijn dat peilvakken
opgedeeld moeten worden om deze karakterisering te handhaven t.b.v. modelbouw.
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Figuur 2 toont een conceptueel voorbeeld met linksboven drie wateraanvoer gebieden (A, B,
C), drie waterafvoergebieden (I, II, III) en linksonder de bijbehorende peilvakken,
kunstwerken en stroomrichtingen binnen het gebied. Hierbij wordt gebied (C, III) aan alle
zijden omringd door een primaire waterloop, terwijl gebied A en B via een secundaire
waterloop verbonden zijn aan de primaire waterloop. De rechterzijde van figuur 2 toont een
clustering op basis van gezamenlijke aan-/ afvoergebieden. In algemene zin zijn drie situaties
van clusteringen mogelijk:
1. Clustering van peilvakken op basis van overeenkomstig waterafvoer/stroomgebied.
2. Clustering van peilvakken op basis van overeenkomstig wateraanvoergebied.
Clustering van resterende peilvakken op basis van overeenkomstig
afvoer/stroomgebied.
3. Clustering van peilvakken op basis van overeenkomstig wateraanvoer- en
afvoergebied. Resterende peilvakken (d.w.z. zonder aanvoer) worden geclusterd op
basis van overeenkomstig afvoer/stroomgebied.
Een veelvoorkomende situatie is een cascade van peilvakken waarbij het aanvoergebied C
volledig overlapt met afvoergebied III. Een andere veel voorkomende situatie is een
afvoergebied I dat deels gedekt wordt door aanvoergebied A. De situatie die het minst vaak
voorkomt is een ‘interbasin transfer situatie’ waarbij aanvoergebied B zowel in afvoergebied I
en afvoergebied II ligt. Deze situatie is geen standaard cascade omdat vanuit stroomgebied II
in principe alleen in ‘tekort’ situaties water naar stroomgebied I overgeheveld wordt.
I

A

II

B

aanvoergebied
stuw

inlaat

primaire waterloop

II

B

II

III

B

C

lokaal model (cluster peilvakken)

peilvak
lokale waterloop

secundair waterloop

I

A

A

C

afvoer/stroomgebied
gemaal

I

III

lokaal netwerk

regionaal netwerk

I

III

C

A

B

II

III

C

Figuur 2 Clustering van peilvakken tot lokale modellen op basis van eenduidigheid in aanvoer- en/af
afvoergebied (optie 3)

Ten aanzien van de koppeling van lokale gebieden aan het regionale netwerk is een
eenduidige koppeling gewenst. Met andere woorden; de eenduidigheid van een
schematisatie wordt vergroot met het uitgangspunt dat lokale gebieden onderling niet
verbonden zijn.
De rechterzijde van Figuur 2 toont optie 3 (Clustering op gezamenlijk aan-/afvoergebied).
Deze clustering past het beste bij het uitgangspunt dat regionale netwerken de verbinding
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tussen lokale gebieden vormen. Dit heeft tot gevolg dat de waterlopen van een regionaal
netwerk doorgetrokken worden tot de koppelpunten naar lokale gebieden, zoals getoond in
figuur 2 rechtsonder. In gebied A-I wordt de secundaire waterloop als onderdeel van het
regionale netwerk dus doorgetrokken tot de koppeling aan gebied B-I en tot de koppeling aan
de vrijafwaterende afvoer van I. De secundaire waterloop van gebied II wordt in B-II
doorgetrokken tot de vrijafwaterde afvoer van II en tot de ‘interbasin’ transfer naar B-I.

3.2.3

Vergelijking met schematisatie concept DM-MOZART
In het schematisatie concept van DM-MOZART wordt hetzelfde principe gehanteerd. De
clustering van peilvakken is doorgevoerd tot een niveau waarin een LSW (geclusterde
peilvakken) eenduidig in een aanvoer/afvoergebied ligt. Figuur 3 toont links hoe stuwen de
peilvakken -en dus de afvoergebieden- bepalen. Rechts laat de figuur zien hoe stuwen de
naastgelegen peilvakken afsluiten van de centrale aanvoerroute komend vanaf links. De
aanvoerroute loopt door naar het gemaal al wordt de tussengelegen stuw (zie Figuur 3 links)
niet in de rechter aanzicht getoond. Figuur 4 toont hoe deze opdeling in aanvoer en
afvoergebieden gecombineerd wordt tot een gebiedsindeling waarbij elk gebied een
eenduidige aan/afvoer combinatie heeft. Gebied 2 en 4 hebben alleen een afvoerfunctie.
Gebied 1 en 3, gescheiden door een stuw, hebben daarnaast wateraanvoer. Beide figuren
zijn overgenomen uit de DM-MOZART documentatie.

Figuur 3 Voorbeeld opdeling LSW’s in afvoersituaties (links), aanvoersituaties (rechts), volgens huidig
DM/MOZART concept
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Figuur 4 Voorbeeld opdeling LSW’s in combineerde aan/afvoersituatie volgens huidig DM/MOZART concept

Kijkend naar het DM-MOZART schematisatie concept hebben de districtswateren een
soortgelijke overeenkomst met het regionale netwerk. Een belangrijk verschil in de
voorgestelde schematisatie is dat dit regionale netwerk qua volume buitengesloten wordt van
het lokale model. In de huidige MOZART-DM toepassing is het volume volledig opgenomen
in de LSW’s en hebben districtswateren geen fysieke betekenis meer. In de nieuwe opzet is
een regionaal netwerk de fysieke representatie geworden van de primaire waterlopen die
daadwerkelijk gekoppeld worden op kunstwerklocaties, zowel met de lokale modellen als met
het landelijk model. Dit is weergegeven in het bovenaanzicht van Figuur 5, waar met een dikke
stift is weergegeven welke waterlopen onderdeel zijn van het regionale netwerk.
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Figuur 5 Schematisatie in DM-MOZART

3.2.4
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Schaalniveaus van clustering
Bovenstaande clusteringsprincipes kunnen in theorie zowel op primair, secundair als tertiair
niveau (aansluitend bij de indeling van waterlopen bij waterschappen, en idealiter de hierop
aansluitende indeling in MODFLOW) van toepassing zijn. Op welk niveau een regionaal
netwerk wordt gedefinieerd in de nieuwe schematisering zal bij de uitwerking afhankelijk van
het watersysteem kunnen verschillen per gebied. In de huidige indeling is hier ook een
duidelijk onderscheid tussen peilbeheerste en vrijafwaterende gebieden.
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Voor polderboezemsystemen lijkt het relatief eenduidig: het regionale netwerk heeft
betrekking op het boezemwater. Voor andere systemen is de vraag of het regionale
netwerk alleen het primaire systeem bevat of ook het secundaire systeem. Deze vraag
hangt samen met de eenduidigheid in het schaalniveau van aan/afvoer indeling van de
onderliggende basisdata in HyDAMO. Met andere woorden; hanteren de waterschappen
dezelfde afleidingsmethodiek voor de kwalificering van een waterloop als primair, secundair,
of tertiair.
De keuze naar welk schaalniveau te clusteren is mede afhankelijk van de wensen van de
modeltoepassing. Voor waterkwaliteit is de indeling in KRW-lichamen een belangrijke
basis. Deze hebben meestal betrekking op primaire wateren, en deze zitten dus in een
regionaal netwerk. Voor de waterkwaliteitsmodellering is het belangrijk dat op lokaal niveau,
bijvoorbeeld per peilvak, onderscheid wordt gemaakt tussen doorgaande wateren en
haarvaten (greppels/sloten). Tevens moet op lokaal niveau rekening gehouden worden met
het feit dat een deel van het urbane (paved) gebied niet tot afvoer komt, tenzij een bepaalde
grenswaarde (=pompcapaciteit riolering) wordt overschreden.
Waterkwaliteitsmodelleurs raden aan om dit aandeel urbaan water uit de waterbalans te
verwijderen en te vervangen door een opgelegde lozingsreeks bij de RWZI.
Vanuit zoetwatervraagstukken bezien (o.a. aanvulling grondwater door afkoppeling, en
hergebruik van RWZI water) is het wenselijk om dit urbaan water in de waterbalans te
houden en direct aan het ontvangend modelelement (bv. een RWZI) te kunnen toedelen. Bij
voorkeur worden beide opties dus ondersteund, bijvoorbeeld door de berekende lozing te
kunnen overschrijven door een vanuit modeldata opgelegde reeks.
Indien alle peilvakken als een cascade aan elkaar hangen is er vanuit
waterkwaliteitsoogpunt geen reden om deze cascade in meerder lokale modellen te splitsen.
Ook vanuit aanvoer- en afvoerperspectief kan dit gebied als één lokaal model afgehandeld
worden, zelfs als de inliggende doorgaande wateren als primair of secundair worden
aangeduid.

3.2.5
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Omgang met speciale peilvakken
In de discussie t.a.v. de schematisering verdienen de peilvakken op hoofdwaterloop en
primair waterloop niveau extra aandacht. Vanuit de oppervlaktewatermodellering is het vanuit
de afhandeling van neerslag en verdamping gewenst dat het landelijk en het regionaal
netwerk alleen de oppervlaktewaterlichamen zelf betreffen en niet drainage processen
van het nevengelegen land. Figuur 6 geeft zo’n situatie weer, waarbij een groot gedeelte van
de plaats Meppel in het peilgebied van het Meppelerdiep (gemaal Zedemuden) valt. Dit
stedelijk gebied zou als aparte lokale hydrologische eenheid gemodelleerd moeten worden
(zonder oppervlaktewater volume), die rechtstreeks loost op het primaire water. In dit lokale
model worden dezelfde urbane regels gehanteerd als elders.
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Figuur 6 Voorbeeld peilvak behorend bij hoofdwater

3.3

Scheiding regionaal en landelijk netwerk

3.3.1

Introductie
Voor de scheiding tussen de landelijke en regionale schematisaties worden de volgende
uitgangspunten gehanteerd:
•
•

•
•
•

Het hoofdwatersysteem heeft een grove gebiedsindeling (belangrijke inlaten en
aanvoerroutes van het hoofdwatersysteem) die herkenbaar is;
De balans tussen de omvang van de regionale netwerken en het landelijk netwerk:
o is realistisch;
o vormt geen belemmering voor de allocatie optimalisatie;
o resulteert voor alle netwerken in verklaarbare resultaten;
De waterverdeling binnen de regionale schematisatielaag is zo eenduidig mogelijk,
wat soms kan resulteren in kleinere regionale netwerken;
Waar mogelijk beperking van diversiteit van inlaatlocaties naar éénzelfde regionale
netwerk;
Vanwege eenduidigheid in de conceptuele aanpak, en bijbehorende uitlegbaarheid,
worden voor de koppelingen de volgende uitgangspunten gehanteerd:
o een regionaal netwerk is altijd verbonden met het landelijk netwerk;
o er vindt geen onderlinge uitwisseling plaats tussen regionale netwerken.
Als hierdoor een regionale netwerk te groot of complex wordt kan van het
uitgangspunt afgeweken worden, bijvoorbeeld door opsplitsing in twee gekoppelde
regionale netwerken. In dat geval moet eerst conceptueel uitgewerkt worden hoe de
(mogelijk complexe) koppeling van vraag en levering tussen de twee regio’s gaat
werken. Vervolgens moet een keuze gemaakt worden waar de complexiteit
opgevangen wordt, in de model code of in de schematisatie.

Binnen een aantal voorbeelden worden de dilemma’s op regionaal niveau toegelicht.
Belangrijk randvoorwaarde is de beschikbare brondata voor de watersysteembeschrijving. Uit
de beschikbare brondata zal moeten blijken wat de mogelijkheden zijn om aanvoerlocaties,
aanvoercapaciteiten en aanvoerroutes te bundelen. De indeling in aan/afvoer gebieden in de
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onderliggende basisdata in HyDAMO speelt dus een belangrijke rol. De volgende paragraaf
is een aanscherping van de discussiepunten in Gijsbers et al. 2020.

3.3.2

Landelijke schematisatie
Voor de landelijke schematisatie is het uitgangspunt om de Rijkswateren op te nemen die
passen bij de belangrijke inlaten en aanvoerroutes van het hoofdwatersysteem naar de
regionale netwerken.
In de opzet van de regionale netwerken zal blijken dat elke situatie een eigen afweging vergt,
namelijk of een Rijkswater zoals het Twentekanaal en de vaarroute Lemmer-Delfzijl
onderdeel wordt van het landelijke netwerk of van een regionaal netwerk. Dit gegeven zal
nader beschreven worden in de volgende paragraaf, in het bijzonder in het voorbeeld
regionale schematisatie van Rivierenland Zuid, Friesland-Groningen en regionale
schematisatie van de Twentekanalen en Drenthe.

3.3.3

Regionale schematisatie
In de besluitvorming van het Delta Programma Zoet Water (DPZW) worden 6
zoetwaterregio’s onderscheiden. Het streven is dat (waar realiseerbaar) de regionale
netwerken vanuit de landelijke waterverdeling duidelijk een eenheid vormen in de
watertoekenning en dus eenduidig behoren bij één van de 6 DPZW regio’s.
Bij het samenstellen van een regionale schematisatie wordt geadviseerd om complexe
interne routeringen binnen een (te groot gekozen) regionale schematisatie zoveel mogelijk te
vermijden en waar nodig te kiezen voor een kleiner netwerk. Het doel is om de
oplossingsrichting van de allocatie (van landelijk naar regionaal, naar lokaal) zodanig te
kunnen sturen dat de resultaten op elk schaalniveau uitlegbaar zijn en voldoen aan de
verwachtingen.
Er volgt een aantal voorbeelden waarbij de mogelijkheden en keuzes toegelicht worden.
Regionale schematisatie Rivierenland Zuid
Rivierenland Zuid (afgekort RivZ) tussen Maas en Waal inclusief de zuidkant van de Maas
wordt direct vanuit de Maas (of via aanverwante waterlichamen zoals de Afgedamde Maas
en Maas-Waal kanaal) gevoed. De afwatering is grotendeels ook op de Maas, maar een stuk
van de Bommelerwaard en de Millingerwaard lozen op de Waal. Dit gebied zou op twee
manieren geschematiseerd kunnen worden:
1. Alle deelgebieden samengevoegd tot één regio, met uitzondering van
Bommelerwaard (54b) en Millingerwaard (115b) (Figuur 7).
2. De deelgebieden samengevoegd tot meerdere regio’s op basis van de bron van
de waterlevering (Figuur 8)
In beide mogelijke schematisaties zijn het deel van de Bommelerwaard en de Millingerwaard
afgescheiden, omdat ze op een ander watersysteem lozen. Deze twee deelgebieden zouden
eventueel samengebundeld kunnen worden in één regionaal gebied dat gevoed wordt door
de Maas en afvoert op de Waal.
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Voorbeeld Rivierenland Zuid
Waal
54b
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62
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lokale modellen
Regionaal netwerk
Landelijk netwerk
Huidige District-LSW schematisatie

onttrekking
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Figuur 7 Concept uitwerking regionale schematisatie Rivierenland Zuid als één regionaal netwerk gevoed
vanuit en lozend op de Maas.

Mogelijkheid 1 is een schematisatie in één regionaal netwerk (Figuur 7). Hiervoor pleit het
feit dat de grote wateren waaruit Rivierenland Zuid gevoed wordt, normaliter in open
verbinding staan met de Maas. De schematisatie in één groot netwerk kan wel als
complicatie hebben dat het moeilijk is om de inlaatcapaciteiten op een accurate manier te
verdisconteren. Als bijv. in gebied 62, ten zuiden van de Maas, de vraag hoog is, maar de
inlaat capaciteit niet toereikend, dan kan de totaal geaggregeerde vraag van het gebied
Rivierenland Zuid te hoog worden ingeschat en kan er mogelijk vanuit nationaal oogpunt
teveel water gealloceerd worden. De oplossing kan zijn om bij de vraagaggregatie naar het
netwerk al rekening te houden met de beschikbare inlaatcapaciteiten per deelgebied. In dat
geval zal na de allocatie fase wel de administratie bijgewerkt moeten worden voor het tekort
dat sowieso optreedt vanwege deze capaciteitsbeperkingen.
Mogelijkheid 2 is een opsplitsing van Rivierenland Zuid in meerdere regionale
netwerken die een directe koppeling hebben met het hoofdwaternetwerk. Zoals geïllustreerd
in Figuur 8 ligt een onderscheid tussen de netwerken gevoed vanuit de Afgedamde Maas, het
Maas-Waal Kanaal of direct uit de Maas (ten noorden en ten zuiden) voor de hand. Door
deze opsplitsing kan het, vanuit het algoritme bezien, eenvoudiger zijn om de beperking van
de verspreide regionale inlaatcapaciteiten mee te nemen in het landelijke
verdelingsvraagstuk. Opsplitsing in meerdere regionale netwerken vergroot de
herkenbaarheid en laat ook makkelijker toe dat in Rivierenland een andere verdringingsreeks
gehanteerd kan worden dan in het gebied van Aa en Maas.
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Voorbeeld Rivierenland Zuid
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Huidige District-LSW schematisatie

Figuur 8 Concept uitwerking regionale schematisatie Rivierengebied Zuid in 7 regionale gebieden

Mogelijkheid 2 heeft daarmee de voorkeur, waarbij aangetekend wordt dat uit de brondata
naar voren moet komen wat de toe- en aanleveringsbronnen van de deelgebieden zijn
(Afgedamde Maas, Steurgat, etc.), zodat ze gebundeld kunnen worden tot afzonderlijke
regionale netwerken. Dit vraagstuk van bundeling versus opsplitsing herhaalt zich in principe
op het grensvlak van elk schaalniveau, dus landelijk-regionaal en regionaal-lokaal.
Regionale schematisatie Fries-Gronings kustgebied
Vanuit landelijk oogpunt hebben Friesland, Groningen en de kop van Overijssel gezamenlijk
één aanvoerbron: het IJsselmeer. Maar wel via verschillende inlaten bij Lemmer, Stavoren
en Vollenhove. Friesland heeft één boezem, dus eigenlijk is het hele regionale netwerk één
bak. Vanuit Groningen bezien is er één aanvoerbron: de doorvoer bij Gaarkeuken vanuit de
Friese boezem. Deze twee netwerken zijn vanuit waterhuishoudkundig oogpunt dus sterk
verbonden. De kop van Overijssel (Mastenbroek (15) en het gebied rondom
Vollenhove/gemaal Stroink (13)) daarentegen staat vanuit een waterhuishoudkundig oogpunt
juist los van Friesland-Groningen.
Een logische schematisatie houdt in dat de kop van Overijssel als apart regionaal netwerk
wordt opgenomen, los van Friesland-Groningen. Voor Friesland-Groningen zijn er vier
mogelijkheden:
1. Friesland en Groningen samenvoegen tot één regionaal netwerk
2. Vaarroute Lemmer-Delfzijl wordt onderdeel van het landelijk netwerk
3. Een aparte aanvoer vanuit het IJsselmeer naar Groningen (Figuur 9)
4. Koppeling van twee regionale netwerken (Friesland en Groningen).
Samenvoegen van Friesland en Groningen betekent dat de omvang en complexiteit van
het regionale netwerk groot is. Daarnaast is het gevolg dat, vanuit landelijk oogpunt, de
toekenning van water aan Groningen niet losgekoppeld kan worden van Friesland. Deze
toekenning zal namelijk binnen het regionale netwerk plaatsvinden. Er zal bij deze keuze dus
een voorziening meegenomen moeten worden in de aggregatie naar het landelijk model
(koppeling met IJsselmeer) en in de allocatie doelen, waarin de toelevering naar Groningen
vastgelegd wordt.
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Als een onafhankelijke toekenning aan een apart regionaal netwerk van Groningen wel
gewenst is, dan moet een constructie bedacht worden die faciliteert dat de aanvoer vanuit het
IJsselmeer voor Groningen doorgesluisd wordt via de Friese boezem.
De modelmatige wens dat een regio altijd verbonden is met het landelijk netwerk en er geen
uitwisseling plaats vindt tussen regionale netwerken, kan gerealiseerd worden door de
vaarroute Lemmer-Delfzijl (Prinses Margriet Kanaal-van Starkenborgh Kanaal-Eemskanaal)
op te nemen in het landelijk netwerk. De uitdaging is dan hoe om te gaan met de Friese
boezem omdat het Prinses Margriet Kanaal deel uitmaakt van de Friese boezem, terwijl niet
de behoefte bestaat om de volledige Friese boezem met zijn ring-complexiteit op te nemen in
dit landelijk netwerk. De uitdaging wordt dan hoe een regionaal netwerk van de Friese
boezem gekoppeld wordt aan het landelijk netwerk zonder circulaire stromen en met
garantie van eenzelfde peil in beide netwerken. Eenzelfde uitdaging geldt voor de
Electraboezem met het van Starkenborgh kanaal.
Een ander schematisatie alternatief is de implementatie van een aparte aanvoertak vanuit
het IJsselmeer naar Groningen (zie Figuur 9). Dit alternatief is ongewenst, omdat verder
afstaat van de fysieke werkelijk, aangezien er dan ‘teleportatie’ van water plaats vindt
(verplaating van water van het IJsselmeer naar Groningen). Het gevolg hiervan is dat de
resultaten niet direct bruikbaar zijn voor waterkwaliteitsberekeningen, omdat de invloed van
de stoffenbalans in de Friese boezem niet meegenomen kan worden. Dit nadeel doet zich
niet voor als Friesland en Groningen als één geheel worden beschouwd voor de landelijke
waterverdeling.
142

Friesland
109
206

901

145

505

144

4

207

5

504
506

205
507
508

Groningen

902
607
6

605

602

210

10

606
604

204
203

503

202
502

201

15

Kop Overijssel

13

Figuur 9 Concept schematisatie voor Fries-Gronings kustgebied

Indien wel gekozen wordt voor een koppeling van twee regionale netwerken zal nader
uitgewerkt moeten worden hoe dit in zijn werk kan gaan in de verwerking van de
verdringingsreeks. Waarschijnlijk kunnen een vergelijkbare vraaginventarisatie en
koppelingsconcept gehanteerd worden zoals ook van toepassing bij de koppeling tussen een
regio en het landelijk netwerk.
Over de keuze die in deze situatie gemaakt moet worden is nog geen eenduidigheid.
Bundeling van Friesland en Groningen in één regio heeft de voorkeur maar er zal
proefondervindelijk vastgesteld moeten worden of dit netwerkmodel zich qua
verspreidingspatroon stabiel gaat gedragen. Hiervoor zal eerst de schematisatie opgezet
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moeten worden voor zowel de lokale modellen als het regionale netwerk. Indien dit regionale
netwerk te groot is zal naar een passende oplossing gezocht moeten worden.
Regionale schematisatie Twentekanalen en Drenthe
In de regio Twentekanalen-Drenthe spelen meerdere schematisatie vragen:
• Hoe moeten de gebieden rondom de Twentekanalen worden samengevoegd?
• Hoe kan de doorvoer van water bij Aadorp het best worden geschematiseerd?
• Hoe moeten de gebieden in Drenthe worden samengevoegd?
Vanuit landelijk perspectief lijkenTwentekanalen en Drenthe twee watersystemen die
verbonden zijn door de doorvoer bij Aadorp. Opdeling in twee regionale netwerken lijkt
daarom logisch. Maar voor het watersysteem van Twentekanalen ontstaan complicaties als
het hele gebied ten oosten van de IJssel en ten Zuiden van de Vecht als één geheel
genomen wordt. Dit komt doordat de polders langs de IJssel water krijgen uit de IJssel, een
deel van het water uit het Twentekanaal, en een deel van het water uit het Overijssels
kanaal, al dan niet aangevuld vanuit Aadorp.
Een probleem vanuit allocatie oogpunt is dat de inlaatcapaciteit langs de IJssel niet zonder
problemen kan opgeteld worden bij Eefde, aangezien anders mogelijk water gealloceerd
wordt op basis van een vraag in het achterland, terwijl deze vraag de daadwerkelijke
capaciteit van Eefde overschrijdt. Een opdeling in meer aparte regionale netwerken (Oude
IJssel, Oostoever IJssel, Twentekanalen, Overijssel kanaal, Drenthe) lijkt daarom logischer
(Figuur 10). Dit is vergelijkbaar met het advies voor Rivierenland (mogelijkheid 2).
Een regionaal netwerk kan hierbij een (bundeling van) district(en) zijn. Het is echter mogelijk
dat een (peilbeheerst) district meerdere aanleveringsroutes heeft. Een voorbeeld hiervan is
Salland, dat water ontvangt uit de IJssel, Vecht en Overijssels kanaal. Salland als een enkele
regio definiëren kan tot problemen leiden: het streven is om zo min mogelijk diversiteit van
bronnen uit het landelijk systeem krijgen. Als het niet anders kan, omdat het watersysteem zo
ingericht is dat het van meerdere zijdes gevoed wordt, dan zal dit in het regionale netwerk en
de koppelingen naar het landelijk netwerk gerepresenteerd moeten worden. De consequentie
is dan echter wel dat dit gevolgen heeft voor de hoeveel water die door het Twentekanaal
kan stromen. In dat geval resulteert de regionale schematisatie en de interne routering in de
keuze dat naast de IJssel en Vecht ook het Twentekanaal onderdeel moet worden van
landelijk netwerk. Dat hoeft natuurlijk geen probleem te zijn, maar daarbij komt wel weer een
nieuwe vraag naar voren: moet de doorvoer via Aadorp onderdeel van het landelijk netwerk
zijn of kan dit een regionaal netwerk zijn, eventueel in combinatie met het Overijssels kanaal?
Bij voorkeur worden drie regionale netwerken gecreëerd: een regionaal netwerk dat water
uit de IJssel krijgt, een regionaal netwerk dat water uit het Overijssels Kanaal krijgt en een
regionaal netwerk dat water uit de Twentekanalen krijgt. Uit de HyDAMO dataset moet
helder worden welke peilvakken welk aan/ en afvoergebied hebben zodat bundeling naar
regionale bronnen mogelijk wordt. Daaruit blijkt vervolgens of dit gebied waterhuishoudkundig
opgesplitst kan worden in 3 afzonderlijke regio’s met hun eigen aanvoer route.
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Figuur 10 Concept schematisatie van het gebied van Oost-Gelderland, Twentekanalen en Drenthe

De doorvoer naar Aadorp kan gewaarborgd worden door een minimaal doorspoeldebiet te
specificeren als aanvoer naar het Overijssels Kanaal. Zo’n oplossing past bij de fysieke
werkelijkheid en kan zowel in een landelijk netwerk als een regionaal netwerk Twentekanalen
geïmplementeerd worden (zie paragraaf 4.4 voor nadere uitleg hoe dit werkt). Als dit
doorspoeldebiet afhankelijk is van de vraag in Drenthe, dan ligt een keuze voor opname in
het landelijk netwerk het meest voor de hand.
Voor Drenthe is de vraag of dit als één regionaal netwerk geschematiseerd kan worden
met meerdere aanvoermogelijkheden (Meppelerdiep en Stieltjeskanaal). In de praktijk
wordt vrijwel al het water via het Meppelerdiep aangevoerd, maar het optellen van beide
inlaatcapaciteiten kan betekenen dat aan een bepaalde watervraag ten Noorden van de
Stieltjessluis niet voldaan kan worden, als de capaciteit van aanvoer via het regionale
netwerk (Verlengde Hoogeveense Vaart) dit niet toelaat. Daarnaast kan er sprake zijn van de
situatie waarbij het overgrote (centrale) deel van het regionale gebied gevoed wordt uit deze
meerdere bronnen, terwijl een deel van dit gebied (bijv. ten zuiden van de Stieltjessluis)
mogelijk alleen vanuit één bron is te voeden.
Het heeft hier dan de voorkeur om beide aanvoerroutes op te nemen als landelijk koppelpunt.
Dit introduceert dan wel enige complexiteit met betrekking tot de aggregatie van watervraag
naar de inlaten. Als Drenthe met een enkel regionaal netwerk wordt gemodelleerd, zal daar in
de rekenmethodiek voor aggregatie en in de water allocatie naar de twee aanvoerpunten
rekening mee gehouden moeten worden. Dit zou kunnen door het definiëren van een
minimale aanvoer op de aanvoerlocaties, of een verdeelsleutel tussen de aanvoerroutes mee
te nemen. Zie hiervoor ook de uitwerking van de bijzondere situaties in de paragraaf over
model concepten optimalisatie (paragraaf 4.4).
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4

Ontwerp van de rekenkundige aanpak

4.1

Waterverdelingsalgoritmen: Heuristische simulatie vs. optimalisatie

4.1.1

Basis eisen voor een waterverdelingsmodel
In een waterverdelingsmodel moet het resulterend verdeel patroon ten minste voldoen aan
een aantal eisen:
1. Faciliteren van fysieke beperkingen van het watersysteem in termen van
stroomrichtingen, hydraulisch gestuurde splitsingen en maximum
doorlaatcapaciteiten van kunstwerken.
2. Rekening houden met vertragingen in het watersysteem.
3. Zo goed als mogelijk voldoen aan de watervraag (lozingen, onttrekkingen,
doorspoeling, peilbeheer) volgens de gestelde prioritering.
Tevens is het voor de herkenbaarheid en acceptatie van het model gewenst dat:
4. Het verdeelpatroon past bij de verwachtingen van de gebruiker. Een stabiel patroon
(over de tijd) hoort daar ook bij.
Waterverdelingsalgoritmen kunnen grofweg in twee smaken worden ingedeeld, simulatie en
optimalisatie, die hieronder eerst worden toegelicht. In de voorgestelde oplossing kan
eenvoudig, via de invoerdata, vastgelegd worden in hoeverre het berekende resultaat
beperkt wordt en dus een simulatie benadert.

4.1.2

Aanpak met een heuristisch simulatie algoritme
Een simulatie algoritme baseert het waterverdelingspatroon op een volledige uitgewerkte set
vergelijkingen. Hierbij voldoet één oplossing aan de verdeelregels voor elk knooppunt van het
netwerk onder alle omstandigheden, gebaseerd op een set geprioriteerde watervragen en
een aantal debieten op de bovenstroomse modelranden. Het algoritme gebruikt een set van
if-then-else structuren om van boven naar beneden voor elk knooppunt in een netwerk te
bepalen hoe het water aan- en afgevoerd wordt en hoeveel water geleverd kan worden. Dit
betekent dat een bovenstrooms inlaatpunt met hoge prioriteit eerder water krijgt dan een
benedenstrooms gelegen punt met dezelfde prioriteit.
Het Distributie Model (DM) en RIBASIM zijn simulatiemodellen. In DM zijn per knoop (en
district) de verdeelsleutels voor wateraanvoer en -afvoer vastgelegd. Bij een tekort op een
knoop wordt volgens de onttrekkingssleutels gekeken waar het water vandaan zou moeten
komen, waarna het op de desbetreffende knopen als extra onttrekking gedefinieerd wordt.
Uiteindelijk wordt er zolang over het hele netwerk geïtereerd (volgens een in DM intern
vastgestelde simulatievolgorde), totdat er geen extra kortingen meer hoeven te worden
opgelegd en de som op alle interne knopen nul is (of het maximum aantal iteraties bereikt is).
DM hanteert, vastgelegd in de model code, daarbij als algoritme volgorde: (i) fysieke
beperkingen – (iii) routing van water op randen volgens verdeelsleutels – (ii) waterlevering
volgens prioriteit

4.1.3
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Aanpak met een optimalisatie algoritme
In een optimalisatiealgoritme wordt het waterverdelingsvraagstuk geformuleerd als een
minimalisatie van een doelfunctie van beslisvariabelen, waarbij de beslisvariabelen aan
een set beperkingen moet voldoen. In het geval van een waterverdelingsvraagstuk zijn de
debieten (aanvoer, afvoer, onttrekking en lozing) en het volume van een netwerkelement de
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beslisvariabelen. De doelfunctie is geformuleerd als minimalisatie van de afwijking van de
gewenste watervraag (onttrekking, lozing, doorspoel, peil/volume). De fysieke beperkingen
van een netwerkelement leggen een oplossingsruimte vast voor de beslisvariabelen (volume,
onttrekkings-, lozings-, aan- en afvoerdebiet) die gebruikt kan worden om aan de gewenste
watervraag (doorspoeling, onttrekking, lozing, peilbeheer) te voldoen. Op deze wijze kunnen
stroomrichtingen afgedwongen of vrijgelaten worden. Per prioriteit wordt een oplossing voor
het hele netwerk gezocht waarbij de debiet verdeling (toekenning aan de watervraag en
ruimtelijke verdeling tussen knopen onderling) zo goed mogelijk aan de watervraag van deze
en hogere prioriteiten voldoet. Per opvolgende prioriteit wordt reeds gealloceerd water
gehandhaafd. Als alle watervraag prioriteiten zijn afgehandeld kan de wiskundige
oplossingsruimte nog diverse mogelijkheden bevatten voor het ruimtelijk verdeelpatroon
tussen de knopen. Als het optimalisatie-algoritme geen additionele ‘doel’ geformuleerd krijgt
zal deze ruimtelijke verdeling willekeurig zijn, d.w.z. elke (herhaalde) berekening zal een
zelfde toekenning aan de watervraag opleveren, maar een ander ruimtelijk verdeelpatroon.
Om het ruimtelijk verdeelpatroon te sturen kunnen twee mechanismen toegepast worden,
te weten toepassing van (a) een ‘wrijvingsfactor’ (‘straf’) voor het debiet over een tak, en (b)
een ratio (of verdeelsleutel) tussen de debieten over verschillende takken. Door
minimalisatie van de wrijving en/of minimalisatie van de afwijking van de ratio kan het
ruimtelijk verdeel patroon beïnvloed worden.
Door op meer plekken de ratio vast te leggen wordt steeds minder ruimte aan het
optimalisatie algoritme geboden om een optimale ruimtelijke verdeling te kiezen. Dit
betekent dat de oplossing steeds dichter in de buurt van een simulatie algoritme komt. Als
alle verdeelsleutels in het netwerk zijn vastgelegd is de heuristische simulatieoplossing zo ver
als mogelijk benaderd.
In een optimalisatie algoritme is de afhandeling van de volgorde van (i) fysieke
beperkingen, (ii) waterlevering volgens prioriteit, (iii) hanteren van verdeelsleutels (toepassen
van ratio’s) volledig vastgelegd in data door de prioritering (sequentie) van
doelformuleringen die gekozen wordt. De enige strikte eis van een optimalisatie algoritme is
dat met elke nieuwe iteratieslag de gevonden oplossing van de vorige iteratie valt binnen de
oplossingsruimte van de volgende iteratie. M.a.w. als onttrekking A met hoge prioriteit is
gerealiseerd, dan mag een onttrekking A niet buiten de oplossingsruimte van de volgende
iteratie vallen.
In de praktijk betekent dit dat een optimalisatie algoritme als eerste (i) fysieke beperkingen
afhandelt. Vervolgens staat het de modelleur vrij om te kiezen tussen (ii) waterlevering
volgens prioriteit en (iii) toepassen van ratio’s (eventueel volgens prioriteiten). Eerst (iii) en
dan (ii) geeft een voorgeschreven verdeling (die de waterlevering kan beperken). Eerst (ii)
en dan (iii) leidt tot een optimale waterlevering die mogelijk een minder voorkomende
ruimtelijk verdeelpatroon tot gevolg heeft. Ook een tussenvorm is mogelijk.
Vanuit de rekenmethodiek, gedreven door de data, kunnen zowel de volgordes (i)-(iii)-(ii) als
(i)-(ii)-(iii) ingezet worden. Dit biedt de mogelijkheid om, via een invoerwijziging, meer
voorkeur te geven aan optimalisatie van waterlevering of meer te verschuiven naar
simulatie volgens bestaande verdeelsleutels op splitsingspunten. Waar de voorkeur ligt is
afhankelijk van het vraagstuk en de regionale situatie. Zoetwatervoorziening vraagstukken
gericht op waterverdelingskeuzes zouden hiermee anders benaderd kunnen worden t.o.v.
nationale waterkwaliteitsanalyses. Voor waterkwaliteitsanalyses is behoefte aan een
verdeling op basis van bekende beheerregels in plaats van watervraag afhankelijke keuzes in
de verdeling. En ook bestaat de mogelijkheid om verschillen te maken in regionale
aanpakken, waarbij de rekenmethode in een regio met een sterk uitgewerkte
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verdringingsreeks mogelijk anders ingezet wordt t.o.v. een regio waarbij een sterke voorkeur
bestaat voor (of veel systeemkennis aanwezig is t.a.v.) bepaalde verdeelpatronen.
Met een slimme organisatie van de data bij de implementatie van de software kan ervoor
gezorgd worden dat de keuze in rekenmethodiek in één of enkele bestanden vastgelegd is,
zodat er sprake blijft van één schematisatie met een keuze optie. Deze keuze heeft alleen
impact op de aansturing van het optimalisatie algoritme per individueel model.

4.2

Lokaal model concept

4.2.1

Model concept vergelijkbaar met MOZART
Het lokale model concept is sterk vergelijkbaar met het huidige MOZART concept. Daarom
wordt hiervoor verwezen naar het functioneel detailontwerp van MOZART (RWS RIZA / WL |
Delft Hydraulics, 2005). Dit document beschrijft ook de modules voor de modellering van de
onverzadigde zone, maar dit domein wordt in LHM vertegenwoordigd door MetaSWAP.
Alleen de waterverdelingsmodule zal worden ingezet. Dit zal daarmee de link vormen tussen
het regionale model concept, en MODFLOW-MetaSWAP, vergelijkbaar met Figuur 11.

Figuur 11 Uitwisseling tussen MOZART en het Distributiemodel en MODFLOW-MetaSWAP, (Delsman, 2008)

Binnen de waterbalans wordt onderscheid gemaakt tussen peilbeheerste en vrij afwaterende
gebieden. De waterbalanstermen zijn geïllustreerd in Figuur 12 en Figuur 13. De verschillende
watergebruikers worden hierbij vertaald naar fluxen voor peilhandhaving, doorspoeling en
beregening. Deze kunnen per peilvak een eigen prioriteit meekrijgen, volgens de
verdringingsreeks.
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Figuur 12 Waterbalans termen in peilbeheerst gebied van Gebruikershandleiding MOZART (2005)

Het grootste verschil tussen MOZART en het lokale nieuwe model concept zal liggen in
de schematisatie, zoals beschreven in paragraaf 3.2. Dit heeft echter ook enkele gevolgen
voor de rekenkundige aanpak. Zo zal er geen apart district water binnen het lokale model
worden bijgehouden. De peilvakken zijn via een netwerk met elkaar verbonden, wat op
kunstwerklokaties gekoppeld wordt aan het regionale netwerk, om een watervraag te stellen,
en die vervolgens (deels) gealloceerd te krijgen. De verdeling van het water tussen de
aaneengesloten peilvakken zal eenvoudig blijven, met gelijke toekenning, aan de peilvakken
waar aanvoer mogelijk is. In het algemeen betekent de wijziging in schematisatie dat het
rekenconcept enigszins eenvoudiger wordt, doordat er niet meer met geaggregeerde
gebieden als LSW’s en districtwateren hoeft te worden gerekend. Hoewel door de wijziging
van LSW naar peilvak het aantal waterbalansen met ongeveer een factor 10 zal toenemen,
wordt niet verwacht dat dit een probleem zal geven voor de rekentijden vanwege de relatief
eenvoudige aard van de berekening, de mogelijkheid tot parallellisatie en op basis van
ervaringen, bijvoorbeeld met de huidige WFLOW code. Voor zowel waterverdeling als
waterkwaliteit is de schematisatie op peilvakken met primaire waterlopen in het regionale
netwerk voldoende nauwkeurig, en hoeft binnen de peilvakken geen verder onderscheid
tussen doorgaande wateren en haarvaten worden gemaakt.
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Figuur 13 Waterbalanstermen van vrij afwaterend gebied van Gebruikershandleiding MOZART (2005)

4.2.2
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Implementatie van lokale modelschematisaties
Wat betreft de invoerparameters zal er wel rekening moeten worden gehouden met
significante modelaanpassingen. Dit moet voor LHM als onderdeel van de modelgeneratoren
verder uitgewerkt worden, maar een toelichting is hier op zijn plaats. HyDAMO biedt de
peilvakken zelf aan en beschrijft de opbouw van het leggersysteem. Voor de schematisatie
van het lokale model is een vereenvoudigde representatie gewenst in de vorm van volumepeil-diepte en afvoer-peil relaties. Peilen zijn nodig voor beheerdoelen, diepten voor
waterkwaliteit. Deze relaties zullen, tenzij aangeleverd, per peilvak afgeleid moeten worden
(vergelijkbaar met eerdere schematisaties voor de LSW’s). Voor volume-peil relaties in
MOZART zijn in 2006 GIS relaties gebruikt op basis van het AHN en de TOP10-Waterlopen.
Dit proces is beschreven in Van den Braak (2006), en geïllustreerd in Figuur 14. De
modelgeneratoren zullen deze bewerking moeten gaan automatiseren om deze dataset af te
leiden op basis van de HyDAMO dataset. Hierbij moet rekening gehouden worden met het
feit dat getrapte relaties zullen ontstaan, omdat binnen een peilvak primaire, secundaire en
tertiaire waterlopen kunnen voorkomen, waarbij primaire waterlopen in ieder geval buiten het
lokale model worden afgehandeld.
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Figuur 14 Bergingsrelatie op basis van verschillende oppervlaktewateren en maaiveld, Van den Braak (2006)

Voor vrij afwaterend Nederland is de methode om afvoer-peil relaties af te leiden beschreven
door Delsman (2008), geïllustreerd in Figuur 15. Daarbij is gebruik gemaakt van
basisinformatie (bijvoorbeeld uit het AHN, de Top10-waterlopen, bodem en
landgebruikskaarten), maar ook specifieke aannames en criteria uit ontwerpregels
(bijvoorbeeld uit het cultuurtechnisch vademecum), om te komen tot afvoeren per waterloop
en een indeling in waterlopen. Met behulp van hydraulische software zijn ten slotte peilafvoer relaties berekend. Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar Delsman
(2008) en NHI-documentatie (http://nhi.nu/documenten/DR4/NHI2008DR4_v1.2_ROW.pdf).
Er moet nader bekeken worden in hoeverre dit proces nog aangepast moet worden.
HyDAMO biedt informatie over de stuwen en biedt misschien de mogelijkheid om aannames
over de waterlichaam kenmerken te vervangen door data zoals opgegeven door het
waterschap. Implementatie van een gestandaardiseerde methode voor afleiding van deze
relaties in de te ontwikkelen modelgeneratoren voor het NHI is zeer gewenst. Dit biedt
namelijk de mogelijkheid om maatregelen door te rekenen die effect hebben op deze relaties
door de basisdata (bv. stuwgegevens) voor de modelgeneratoren aan te passen.

Figuur 15 Werkwijze afleiden kenmerken vrij afwaterende local surfacewaters, van Delsman (2008)
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4.2.3

Koppeling met MODFLOW-MetaSWAP
MODFLOW-MetaSWAP biedt niet alleen de Basic Model Interface (BMI) aan, maar ook de
XMI (eXtended Model Interface, zie Hunink et al., 2020). Dit is een uitbreiding van BMI die
toegang geeft tot de outer iteration loops. Dit was nodig om MODFLOW 6 en MetaSWAP, die
hecht met elkaar verbonden zijn, te kunnen koppelen via een interface. Geadviseerd wordt
deze uitbreiding in te zetten om ook de waterbalansfout als gevolg van de expliciete de
koppeling tussen het lokale model en MODFLOW-MetaSWAP te reduceren.

4.3

Model concept voor landelijke en regionale waterverdeling
Geadviseerd wordt voor regionale en landelijke waterverdeelmodellen voort te bouwen op de
ervaringen en het concept voor optimalisatie zoals beschreven in Gijsbers et al. (2018). Deze
paragraaf (4.3) is een beknopte weergave van de basis principes van dit model concept.
Paragraaf 4.4 geeft weer hoe bepaalde waterbeheer situaties kunnen worden
geïmplementeerd. De ervaringen uit 2017-2018 krijgen extra aandacht in paragraaf 4.5 waar
het belang van schaling/normalisatie wordt toegelicht.

4.3.1

Waterbalans fluxen
Centraal in de berekening staat de waterbalans van een netwerk element. In deze
waterbalans moet rekening gehouden worden met een aantal fluxen en een volume dat niet
negatief mag worden (Figuur 16). Deze fluxen kunnen onderscheiden worden in:
• Fluxen die altijd optreden (neerslag, kwel, drainage/run off);
• Fluxen die altijd optreden, mits er voldoende aanvoer of volume is (verdamping,
infiltratie/wegzijging);
• Door menselijk handelen geïntroduceerde fluxen die vrijwel altijd optreden, en
moeilijk beïnvloedbaar zijn (lekverlies, RWZI lozingen);
• Fluxen die door menselijk handelen geïnitieerd worden en beïnvloedbaar zijn
(overige lozingen, onttrekkingen, schutverliezen, doorspoeldebiet) al dan niet ten
behoeve van peilbeheer of beperking van zoutindringing.
Alle gebruikerswensen van de verdringingsreeks vallen in de groep fluxen geïnitieerd door
menselijk handelen en kunnen gerealiseerd worden nadat de niet-beïnvloedbare processen
zijn afgehandeld.

Waterbalans netwerk element
dV/dt= QIn + Qbijdrage - Qafname - QOut
Qbijdrage = QK + QP + QR + QL[]
Qafname = QW + QE + QOi[] + QOo[]
Oo[]

K
volume afvoer
volume aanvoer
volume toevoeging (+)
volume onttrekking/verlies (-)
doorstroom debiet

RP

E

Oi[]

∆V

QIn

D[]

L[]
QOut

W

QK = seepage (kwel, naar netwerk)
QOi[] = onttrekking (bv. irrigatie)
QW = infiltration (wegzijging, naar cel) QOo[] = onttrekking overig (bv.drink/industriewater)
QR = drainage (runoff, naar netwerk)
QL = lozing (bv. RWZI, gemengd stelsel)
QP = precipitation (neerslag, op netwerk) QIn = aanvoer van bovenstrooms netwerkelement
QE = evaporation (open water
QOut = afvoer naar benedenstrooms netwerkelement
verdamping, van netwerk)
QD[] = gewenst debiet (bv. doorspoeling,
∆V = wijziging peil/berging
schut/lekverlies)

Figuur 16 Waterbalans fluxen
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Gewenst peilbeheer staat vanuit een waterbalans bezien gelijk aan gewenst volumebeheer.
Om deze wens te realiseren zal een volumeverandering, geïnitieerd door de andere fluxen,
adequaat gecompenseerd moeten worden. Dit kan vertaald worden naar een gewenste aanof afvoerflux.
Als het netwerkelement wordt voorgesteld als een bakje met een volume en één
instroomdebiet, één uitstroomdebiet, één onttrekkingsdebiet en één lozingsdebiet, zal voor
het onttrekkings- en lozingsdebiet een aantal sub-fluxen bijgehouden moeten worden, om
verschil te kunnen maken tussen de gebruiksfuncties.
4.3.2

Vertaling naar een set vergelijkingen voor een optimalisatie model
De gewenste lozing en onttrekking van een lokaal/regionaal model bestaan uit verschillende
bijdragen die elk, op basis van een verdringingsreeks, een eigen prioriteit representeren.
Deze wensen moeten gecombineerd worden met de fysieke processen en
onvermijdelijke fluxen die altijd optreden. Nadat een allocatie vanuit het landelijk netwerk
heeft plaatsgevonden, moet deze generieke allocatie nog uitgesplitst worden in sub-allocaties
per prioriteit.
In de vertaling naar een set vergelijkingen voor een optimalisatiemodel dient een zorgvuldige
volgorde gehanteerd te worden in de preprocessing gezien de strikte eis van een
optimalisatie algoritme dat met elke sequentie de gevonden oplossing van de vorige iteratie
valt binnen de oplossingsruimte van de huidige iteratie. Om de kans op wiskundig
onoplosbare problemen2 (‘infeasible’ solutions) te voorkomen is het raadzaam om in de
eerste rekenstap een probleemformulering op te stellen die altijd voldoet.
De volgordelijkheid (sequentie) van ‘verplichtte’ rekenstappen ligt hierdoor eigenlijk vast, nog
voordat begonnen kan worden met de afhandeling van de verdringingsreeks. De volgorde
(zie Tabel 4) is:
1) Accommodatie van de natuurlijke bijdragen (neerslag, kwel) aan de netwerk waterbalans
waarbij het volume altijd groter of gelijk aan nul is.
2) Beperkingen aan de aan- en afvoercapaciteit op de verbindingspunten.
3) Afhandeling van natuurlijke verliezen door verdamping en infiltratie.
4) Wensen uit de verdringingsreeks volgens de bijbehorende prioritering.

——————————————
2

33 van 68

Bijvoorbeeld forcering van verdamping op een drooggevallen modelelement dat geen aanvoermogelijkheid heeft

Functioneel ontwerp LHM-oppervlaktewater
11205261-012-BGS-0003, 16 juli 2021

Tabel 4 Rekenvolgorde voor verschillende natuurlijke processen en gebruiksfuncties
Functie

Beslisvariabele

Prioriteit

Oplossingsvolgorde

Neerslag

Lozings flux

1

Kwel

Lozingsflux

1

Volume

Volume

1

Aanvoer capaciteit

Aanvoerflux

2

Afvoercapaciteit

Afvoerflux

2

Verdamping

Onttrekkingsflux

3

Infiltratie

Onttrekkingsflux

3

RWZI lozing

Lozingsflux

3

Lekverlies

Afvoerflux of Onttrekkingsflux

3

Streefpeil

Volume

verdringingsreeks

>3

Zoutindringing

Aanvoer/afvoerflux

verdringingsreeks

>3

Industrie lozing

Lozingsflux

verdringingsreeks

>3

Industrie onttrekking

Onttrekkingsflux

verdringingsreeks

>3

Drinkwater onttrekking

Onttrekkingsflux

verdringingsreeks

>3

Irrigatie

Onttrekkingsflux

verdringingsreeks

>3

Schut verlies

Afvoerflux of Onttrekkingsflux

verdringingsreeks

>3

Deze invlechting van fysieke proces gerelateerde debieten met door de gebruiksfunctie
gewenste debieten moet vertaald worden naar een set gewenste onttrekkings-en
lozingsfluxen die eenduidig naar het uiteindelijk doel toewerkt.
Hiervoor worden doelvariabelen (zogenaamd ‘RangeGoals’) gedefinieerd. Daarbij wordt een
toegestane range beschreven; een overschrijding van deze range wordt afgestraft.
In het model onderkennen we twee type RangeGoals:
• VolumeRangeGoals waarin volumes (als proxy van peilen) gebruikt worden om
peilranges ter vernauwen en een streefpeil te specificeren.
• DischargeRangeGoals waarmee fysieke capaciteiten beperkt kunnen worden maar
ook debieten voor onttrekkingen en lozingen begrensd kunnen worden.
De werking hiervan wordt toegelicht aan de hand van een voorbeeld ( Tabel 5), waarin een
aantal fluxen voor natuurlijke processen en gebruiksfuncties zijn gespecificeerd. Tevens is
voor peilbeheer de ‘achterstallig’ peilsituatie (begin situatie van de huidige tijdstap) vertaald
naar een flux die nodig is om aan het eind van de tijdstap op streefpeil te komen.
Tabel 5 Voorbeeld gewenste fluxen
lozing bijdrage
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prioriteit

request

onttrekking vraag

prioriteit

request

Neerslag

0.1

verdamping

-0.2

lozing (runoff)

0.05

lekverlies

-0.05

rwzi lozing

0.05

irrigatie

1

-0.5

schutlozing

1

0.4

schutverlies

1

-0.6

industrie lozing

2

0.5

industrie onttrekkingen

2

-0.25

doorspoel

3

0.4

doorspoel op inlaat

3

0

streefpeil

4

0

doorspoel op uitlaat

3

-0.4

streefpeil

4

-0.05
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Gegeven deze wensen moet voor elke opvolgende rekenstap (oplossingsvolgorde) een
fluxbeperking opgelegd worden die kleiner of gelijk is aan de fluxbeperking van de vorige
rekenstap. Dit is uitgedrukt in Tabel 6 en visueel vormgegeven in Figuur 17 en Figuur 18.
Tabel 6 Vertaling gewenste fluxen naar sequentie van flux beperkingen
oplossingsvolgorde

1

2

lozing_prio:

3

4

capaciteit

5

6

8

3

4

5

Qlozing_max

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

Qlozing_min

0

0

0

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

oplossingsvolgorde

1

2

3

4

5

6

7

8

onttrekking_prio

2

7

capaciteit

1

2

3

4

5

Qont_max

0

0

-0.25

-1.35

-1.35

-1.55

-1.55

-1.55

Qont_min

-1.55

-1.55

-1.55

-1.55

-1.55

-1.55

-1.55

-1.55

7

8

L2 - Lozing
1

2

3

4

5

6

1
0,5
0
Qlozing_max

Qlozing_min

Figuur 17 Volgorde van lozingsdoelen

L2 - Onttrekking
1

2

3

4

5

6

7

8

0
-0,5
-1
-1,5
-2
Qont_max

Qont_min

Figuur 18 Volgorde van onttrekkingsdoelen

Zoals waarneembaar uit de figuren worden de onttrekkings- en lozingswensen als een
trechter van ‘doelen’ geformuleerd, waarbij het optimalisatiealgoritme de opdracht heeft om
zo min mogelijk buiten de begrenzing van deze doelen te komen. Hoe verder in de
prioriteiten reeks, hoe nauwer de doelen gesteld zijn, totdat aan alle wensen is voldaan.
De vaststelling van deze minimum en maximum waarden over deze volgorde is als volgt,
waarbij onttrekkingen een negatief teken hebben en lozingen een positief teken.
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Qlozing_max, seq# = SUM(Qloz_seq for all sequences)
Qlozing_min, seq# = SUM(Qloz_seq# if sequence ≤ seq#)
Qont_max,seq# = SUM(Qont_seq# if sequence ≤ seq#)
Qont_min,seq# = SUM(Qont_seq for all sequences)
Voor de vraag aggregatie van een regionaal model naar de uitwisselingslocatie, wordt deze
berekening beïnvloed door de capaciteiten van de kunstwerken die gepasseerd worden
tijdens de netwerkpropagatie naar het uitwisselingspunt.
Qlozing_max, seq# = MIN(SUM(Qloz_seq for all sequences), Qlozing_maxcap)
Qlozing_min, seq# = MIN(SUM(Qloz_seq# if sequence ≤ seq#), Qlozing_maxcap)
Qont_max,seq# =
MAX(MIN(SUM(Qont_seq# if sequence ≤ seq#), Qont_maxcap), Qont_mincap)
Qont_min,seq# = MAX(SUM(Qont_seq for all sequences), Qont_mincap)
Naast RangeGoals worden nog twee type Goals onderscheiden:
• MinimalDischargeGoals voor het specificeren van een minimaal gewenst
doorstroomdebiet.
• RatioGoals voor het specificeren van een gewenst verdeelsleutel.
Ook bij het formuleren van een minimum doorspoeldebiet moet rekening gehouden worden
met de eis van een optimalisatiealgoritme dat een MinimumDischargeGoal later in de
sequentie ten minste gelijk moet zijn aan de vorige goal.
Qspoel_seq(N) ≥ Qspoel_seq(N-1)
DischargeGoals (zowel de Range als de minimum versie) mogen voor dezelfde flux in
meerdere sequenties voorkomen, zolang vastgehouden wordt aan de regel van kleiner
wordende oplossingsruimte.
Dit geldt niet voor de toepassing RatioGoals. RatioGoals (d.w.z. verdeelsleutels) mogen
maximaal één keer in de sequentie toegepast worden.
De werking van een RatioGoal is als volgt. Stel er zijn twee aanvoerroutes naar een bepaald
gebied, te weten route A en route B met een gewenste verhouding Qa_wens/Qb_wens. Het
verschil tussen de daadwerkelijk optredende verhouding Qa/Qb en de gewenste verhouding
wordt epsilon genoemd.
(Qa_wens/Qb_wens – Qa/Qb) = epsilon
In een RatioGoal wordt geprobeerd om deze epsilon zo klein mogelijk te maken.

4.4

Bijzondere situaties voor regionale/landelijke waterverdeling
Deze paragraaf gaat dieper in op een aantal bijzondere situaties die speciale aandacht
verdienen in de rekenkundige aanpak van de vraagspecificatie en de routering binnen het
regionale model naar het landelijke model. In deze gevallen is de aggregatie minder
eenvoudig en zullen de rekenkundige stappen uitgebreid moeten worden. Achtereenvolgens
worden besproken:
• Mix van overschotten en tekorten binnen een regionaal gebied.
• “Ring structuren” waarbij waterafvoer dan wel aanvoer via verschillende routes
aangeleverd kan worden, eventueel met verschillende verhoudingen tussen aan- en
afvoersituaties.
• Meerdere bronnen als inlaat naar een gebied.
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•
•
•
•
4.4.1

Doorspoeling: verwijdering van een ‘vuilprop’ uit een lokaal gebied.
Preventie van zoutindringing.
Schut/lekverliezen.
Peilbeheerdoelen in een regionaal model.

Mix van overschot/tekort binnen een regionaal gebied
Een regionaal vrij afwaterend gebied met bovenstroomse wateraanvoer kan in de bovenloop
te kampen hebben met een watertekort en in de benedenloop een water overschot. Figuur 19
geeft een voorbeeld waarbij de vraag inventarisatie voor Qin de onttrekkingsbehoefte van A
moet meenemen en alleen de behoefte van C voor zover deze niet wordt bediend door de
lozing van B. De inventarisatie voor Quit moet de lozing van B corrigeren voor de inname
door C.
Indien een intern overschot positief is en een interne
tekort negatief, dan zijn de resulterende wensen op de
uitwisselingspunten met het netwerk:
Qin = graph.up(∑(∆C + ∆ B + ∆ A)) if Qin < 0 else 0
Quit= graph.down(∑ (∆C + ∆ B + ∆ A)) if Quit > 0 else 0

Figuur 19 Voorbeeld met mix van
overschot en tekort in één gebied

4.4.2

Aan- en afvoerroutering in verschillende verhouding
In een watersysteem kunnen waterlopen zowel een aanvoer- als een afvoerfunctie hebben
voor hetzelfde gebied. Indien zo’n gebied vanuit meerdere inlaat- en uitlaatpunten heeft,
kunnen de debietsverhouding tussen aanvoer- en afvoer route verschillen. Zo’n situatie treedt
bijvoorbeeld op in centraal Drenthe (zie Figuur 20).
• De Drentse Hoofdvaart en de Hoogeveense Vaart kunnen water aanvoeren en
afvoeren.
• In centraal Drenthe komt aanvoer gelijkmatig uit beide kanalen, maar de afvoer gaat
voornamelijk via de HVV.
Deze situatie moet rekenkundig afgehandeld worden door per tijdstap te bepalen of het
gebied in een overschot of tekort situatie zit en de bijbehorende ratio/verdeelsleutel uit de
dataset te selecteren en op te leggen als RatioGoal.
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Figuur 20 Aan- en afvoer situatie Drenthe

4.4.3

Meerdere bronnen/inlaten naar één gebied
De situatie van Drenthe illustreert ook een veel voorkomende situatie, namelijk een gebied
dat voor het overgrote deel gevoed wordt vanuit verschillende hoofdwateren
(inlaatkunstwerken). Nadrukkelijk wordt benoemd: ‘overgroot’ deel, maar niet 100%, omdat
een klein deelgebied vanaf de bron tot de éérste kruising met dubbele stroomrichting in
principe alleen door deze bron gevoed kan worden. In Figuur 20 is dit bijvoorbeeld het stuk
gemarkeerd als Dc nabij Coevorden. Dit aanpalend gebied kan alleen vanuit de inlaat van de
Vecht bij Coevorden gevoed worden.
Rekenkundig kan dit probleem als volgt geformuleerd worden, waarbij c voor inlaat
Coevorden staat, m voor inlaat Meppelerdiep en d voor Drenthe
Qin_m + Qin_c = Dd
Qin_c ≥ Dc
Qin_m ≤ Qmax_m
Qin_c ≤ Qmax_c
Ratio: Qin_m/Qin_c = X

4.4.4

Doorspoeling vervuiling: verwijdering vuilprop uit regionaal gebied
In situaties met zoute kwel of andere vervuiling in een lokaal of regionaal gebied is het
wenselijk om de waterverdeling zodanig te routeren dat deze vuilprop verwijderd wordt. Dit is
natuurlijk alleen mogelijk als er een bovenstroomse wateraanvoer beschikbaar.
Figuur 21 illustreert zo’n situatie waar vanuit Zeesluis Muiden water aangevoerd kan worden

(Db=bron) om een vuile lozing van het Horstermeer op het Amsterdam-Rijnkanaal te lozen.
Om de routering goed te krijgen én te zorgen dat deze doorspoeling plaatsvindt met vers
water vanuit het Markermeer (d.w.z. geen neerslagoverschot uit de polders) zal op drie
plaatsen een doorspoeldebiet gedefinieerd moeten worden:
• Db, bij de bron van het water (zeesluis Muiden)
• Du, bij de uitlaat (Nigtevecht) waar het vuil naar buiten moet
• Di, intern benedenstrooms van de lozing om de vuilprop de goede kant op te sturen.
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Figuur 21 Voorbeeld doorspoeling vuilprop met aanvoer

In het algemeen kunnen deze locaties beschreven worden als:
• op de nabijgelegen/meest logische inlaat voor aanlevering van vers water
• benedenstrooms van de stoflozing
• op de nabijgelegen/meest logische uitlaat om de stof kwijt te raken.
In de vraaginventarisatie naar het landelijk systeem moet alleen de doorspoelvraag op de
inlaat meegenomen worden:
Qonttrekking_vraag = ∑ Qtekort + ∑ QDb
Qin_M >= Db
In het regionale allocatie model zal de doorspoelvraag op alle drie de locaties (inlaat, intern
en op uitlaat) meegenomen moeten worden.

4.4.5

Preventie van zout indringing
Preventie van zoutindringing bij de uitlaten op zee of getijwateren is een belangrijke factor in
het Nederlandse waterbeheer, al is dit belangrijke doel een beetje verborgen in de
verdringingsreeks.
In principe zou dit verwoord kunnen worden als een onttrekkingsdebiet of een
doorspoeldebiet opgelegd bij het uitlaatkunstwerk. In beide situaties verlaat het water het
watersysteem, maar toepassing van een doorspoeldebiet is het meest gangbaar. Indien in
een regionaal netwerk doorspoeling gewenst is, bijvoorbeeld bij Katwijk en gemaal Halfweg,
is het wenselijk om de doorspoeling op de uitlaat te specificeren.
In dat geval zal de doorspoeling gerealiseerd worden door een intern overschot uit het
gebied, eventueel aangevuld met ‘vers’ water uit een externe bronlevering.
Indien direct naast de inlaat ook een uitlaat ligt die ook gebruikt wordt om zout water uit het
regionale netwerk te lozen (bv. bij inlaat Gouda) kan het logischer zijn om deze reactie op
zoutindringing te formuleren als een onttrekking (uit de Gouwe) + een lozing (op de
Hollandse IJssel) omdat specificering van een doorspoeldebiet een stroomrichting oplegt.
Toepassing van twee takken is ook mogelijk, maar dan bestaat de kans op optreden van
lokale circulatiestromen.
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4.4.6

Omgang met Schut/lekverlies
Bij schutsluizen treedt een verglijkbaar vraagstuk op. Water lekt weg naar het pand met de
laagste waterstand. Het bovenstrooms pand kan bijgevuld zijn door wateraanvoer uit de
bovenloop of door een (circulatie)pomp of gemaal uit het benedenstrooms gelegen pand.
Als deze sluisverliezen via een doorspoeldebiet worden opgelegd is de stroomrichting
bepaald en zal een tweede tak gespecificeerd moeten worden om wateraanvoer mogelijk te
maken. Het alternatief is specificatie van dit schut/lekverlies als een onttrekking van het
bovenstrooms gelegen pand en een lozing op het benedenstrooms gelegen pand. Om het
aantal netwerk elementen beperkt te houden en lokaal circulatiestromen te voorkomen, heeft
het de voorkeur om schut/lekverliezen als gekoppelde ‘onttrekking/lozing’ af te handelen.

4.4.7

Peilbeheer doelen in een regionaal model
Vele regionale modellen zullen peilbeheerst zijn. Als het peil aan het begin van de tijdstap
echter afwijkt van de gewenst waterstand is extra aanvoer- (of afvoer) debiet nodig om aan
het eind van de tijdstap het gewenst peil te bereiken. In het optimalisatiemodel wordt dit
automatisch meegenomen in de afhandeling van een VolumeRangeGoal.
Bij de aggregatie van watervraag naar het lateraal uitwisselingspunt met het landelijk model
moet de benodigde aanvoer- of afvoerflux voor realisatie van het gewenst peil echter expliciet
meegenomen worden. Naast de vraag inventarisatie van de onttrekkings- en lozingsfluxen op
het regionaal netwerk moet dus ook rekening gehouden worden met een peilcorrectieflux.

4.4.8

Vertraging
Aangenomen wordt dat het oppervlaktewatermodel doorgerekend wordt met een tijdstap van
een dag. Dit betekent dat het model in staat moet zijn om vertraging van afvoergolven mee te
nemen, zowel in gestuwde als ongestuwde situaties.
In gestuwde situaties bepalen de peilbeheer regels de vertraging. In ongestuwde situaties
geven de St.Venant vergelijkingen de beste weergave. Uit ervaringen met andere modellen
blijkt dat toepassing van de St. Venant vergelijkingen of gelineariseerde versies hiervan zeer
gevoelig zijn en snel tot moeilijk verklaarbare resultaten leiden. Toepassing van een
vertragingsterm (uit gedrukt in uren of dagen) blijkt de meest geschikte manier om in
ongestuwde situaties uitlegbare resultaten met acceptabele nauwkeurigheid te verkrijgen.
D.w.z. water dat op tijdstip X Lobith passeert, wordt op tijdstap X+Y bij Olst verwacht. Hierbij
is Y de vertragingsparameter. Omdat de vertraging van een afvoergolf afhankelijk is van het
debiet, zal in een voorbewerking een inschatting gemaakt moeten worden van het debiet op
een tak. Vervolgens wordt dit takdebiet via een lookup-tabel of een curve omgezet wordt naar
een toe te passen vertragingsparameter.
Voor zowel de Waal als de IJssel kan de vertraging ingeschat worden op basis van het debiet
bij Lobith en de bekende verdeelsleutels bij Pannerdense Kop en IJsselkop. Ook voor de
Grensmaas kan deze vertraging vooraf ingeschat worden op basis van het debiet bij
Monsin/Eijsden en de verdeelsleutels conform het Maasakkoord.

4.5

Lessen uit het verleden: modelomvang en normalisatie
Zoals in paragraaf 1.1 is aangegeven, is in de periode 2017-2018 een RTC-Tools model
opgezet ter vervanging van DM-MOZART. De schematisatie van dit model had een
aanzienlijke omvang (ruim 18.000 takelementen) vanwege de wens vanuit waterkwaliteit om
in één schematisatielaag voldoende ruimtelijk detail op te nemen. Omdat op dat moment
geen consistente landelijke basisdataset beschikbaar was die eenvoudig kon worden
meegenomen bij het opzetten van de schematisatie in RTC-tools, werd het model
samengesteld op basis van de modelschematisatie van het Landelijk Sobek Model,
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gecombineerd met de MOZART en DM datasets. Dit model kwam niet tot stabiele
oplossingen, waarin de kwaliteit van de data, en de onevenwichtigheid van de onderliggende
data (grote en kleine takken door elkaar) een belangrijke rol hebben gespeeld. Voor de
achterliggende oorzaak is het noodzakelijk om de rol van schaling (ofwel normalisatie) nader
toe te lichten.
In een waterverdeelmodel vormt de waterbalans, uitgedrukt in volumes (van een
waterlichaam) en debieten, de basis van de set vergelijkingen die opgelost moet worden.
Debieten passen goed bij de dagelijkse praktijk in het waterbeheer, maar volumes niet.
Liever denkt en communiceert een waterbeheerder in termen van peilbeheer. Peilen kunnen
via een volume-peil tabel omgevormd worden naar volumes. Maar dit is niet voldoende, want
vanuit waterbeheer oogpunt moet een peilafwijking van 1cm op het IJsselmeer even zwaar
mee gaan wegen als een peilafwijking van 1 cm op het stuwpand van Sambeek. Dit brengt
de noodzaak tot normalisatie, zodanig dat een volume wijziging van het IJsselmeer, zoals
berekend door het model, naar verhouding even zwaar weegt als een veel kleinere volume
wijziging van stuwpand Sambeek. Tabel 7 laat zien hoe deze normalisatie coëfficiënten
berekend worden en wat de gevolgen zijn als er geen normalisatie wordt uitgevoerd. Naast
peilbeheer is normalisatie ook noodzakelijk om de kleine debieten van onttrekkingen en
lozingen evenredig mee te laten tellen t.o.v. de grote (doorspoel) debieten in rivieren.
Tabel 7 Normalisatie voorbeeld peilbeheer
IJsselmeer

Stuwpand Sambeek

Oppervlakte waterlichaam

1.196.540.000 m2

7.213.990 m2

Volume toename a.g.v. 1cm peilstijging

11.965.400 m3

72.139.9 m3

Normalisatie factor

8.35743e-8 = 1/11965400

1.38619e-5 = 1/72139.9

lokale peilstijging a.g.v. 1 Mm3 volume toename

0.084 cm

13.86 cm

Uit industriële toepassingen van optimalisatietechnieken blijkt dat optimalisatiemodellen
omvangrijk kunnen zijn en tot goede stabiele resultaten kunnen leiden. Een belangrijke
voorwaarde hierbij is dat de set vergelijkingen zodanig is geformuleerd zodat de coëfficiënten
in de rekenmatrix orde 3-4 uiteen liggen. Om dit te bewerkstelligen wordt een concept van
normalisatie toegepast, zodat verschillende systeemonderdelen even zwaar meetellen in de
set vergelijkingen. Hierbij geldt, hoe groter en meer divers het model (d.w.z. hoe extremer het
verschil in model elementen), hoe belangrijker een accurate normalisatie wordt.
De modelimplementatie van 2017-2018 bestond uit een omvangrijk netwerkmodel (ruim
18.000 takken) met modelelementen die in lengte variëren van 2 m tot 35 km en in volume
van enkele m3 tot vele miljoenen m3. Tevens variëren de debieten van 0.0001m 3/s tot
5.000m3/s (afhankelijk van de meteo-hydrologische condities). Vanwege deze diversiteit is
goede normalisatie dus essentieel. Tegelijkertijd bleek de onderliggende data niet altijd
betrouwbaar of geschikt om goede normalisatie coëfficiënten af te leiden. Het gevolg was
een zeer omvangrijk en tegelijkertijd ongebalanceerd model met matrix coëfficiënten die orde
8-9 uit elkaar lagen, wat resulteert in problemen voor de solver.
De kans op het optreden van deze problemen wordt significant kleiner door de opzet van
kleinere modellen met volumes en debieten die qua orde van grootte minder ver uit elkaar
liggen. Hierdoor kunnen normalisatiecoëfficiënten minder accuraat zijn om op een redelijk
gebalanceerde coëfficiënten matrix uit te komen. Door deze modellen tevens op te bouwen
uit betere basisdata kunnen de normalisatiecoëfficiënten ook beter ingeschat worden. Voor
een evenwichtige modelschematisatie is het dan ook van belang de basisdata evenwichtig op
te bouwen, op basis van actuele data, zoals nu wordt gerealiseerd binnen HyDAMO.
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5

Ontwerp inbedding rekenproces in LHM

5.1

Introductie rekenproces
In Gijsbers en Korving (2020) is op hoofdlijnen het rekenproces per tijdstap beschreven,
waarin geadviseerd is om variant C (waterverdeling met nabewerking tot volumes en diepten)
nader uit te werken. Figuur 22 geeft een samenvatting van het rekenproces per tijdstap weer.
Per tijdstap is het rekenproces is opgedeeld in drie fasen, te weten (i) de vraaginventarisatie,
(ii) de allocatie/waterbalans en (iii) de zoutbalans. De vraag inventarisatie fase wordt over de
drie schematisatie lagen uitgevoerd voordat de allocatie/waterbalans wordt doorgerekend.
Per schematisatie laag wordt de allocatie (resp. waterbalans) doorgerekend, gevolgd door
een postprocessing stap. In deze postprocessingstap worden dieptes, en waar nodig
volumes, afgeleid via een QVD-tabel (debiet-volume-debiet). Vervolgens wordt, als onderdeel
van die postprocessing, een zoutbalans doorgerekend om naast een debietflux ook een
zoutflux mee te kunnen geven aan het benedenstrooms gelegen (regionaal, respectievelijk
lokale) model.
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vrij
afwaterend
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haarvaten)

QV &
QHkrom
me

peilbeheerst
OW (lumped
haarvaten)
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werk

lokaal niveau (landelijk gebied)

REG: vraag inventarisatie
LAN: vraag allocatie
(optimalisatie in ruimte evt. over tijd)
LAN: postprocessing
(afleiding Volume & Diepte, zoutbalans)

middel grote wateren
regionaal niveau

REG: vraag allocatie
(optimalisatie in ruimte)

1
kunst
werk

REG: postprocessing
(afleiding Volume & Diepte, zoutbalans)
LOK: simulatie
(waterbalans, zoutbalans)

hoofdwater
landelijk niveau

Figuur 22 Samenvatting rekenproces

Dit rekenproces zal in de volgende paragrafen stap voor stap toegelicht worden.
Vanwege de leesbaarheid zijn de figuren tevens in de appendix nogmaals opgenomen, maar
dan in een liggende pagina opmaak.
In de uitleg wordt aangenomen dat de gehele cyclus resulteert in een voortgang van 1
tijdstap. Normaal zal deze cyclus alleen dezelfde tijdstap doorrekenen . Indien een
berekening moet worden uitgevoerd die ook vooruitkijkt (bijv. 30 dagen), dan verandert aan
de cyclus en ook aan de voortgang (per cyclus 1 tijdstap vooruit) niets . Alleen de
vraaginventarisatie zal veranderen omdat deze een verwachting voor de komende 30 dagen
moet bevatten. De allocatie op landelijk niveau moet rekening houden met deze 30 dagen in
verband met volumebeheer van de grote meren. Tegelijkertijd hoeft een regionaal netwerk
alleen de allocatie van de eerstvolgende tijdstap, d.w.z. de voortgang van de cyclus, te
verwerken.
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5.2

Vraag inventarisatie
De vraaginventarisatie begint op het niveau van de lokale modellen. Figuur 29 geeft weer
welke gegevens en bewerkingsstappen in deze model laag nodig zijn.
1. Vaststelling van wateroverschot of watertekort per peilgebied in deze tijdstap, door
berekenen van de waterbalans op basis van de randvoorwaarden (neerslag,
verdamping, drainage, infiltratie, afvoer, irrigatiebehoefte etc.), waar nodig rekening
houdend met peilbeheer regels.
2. Indien nodig, opdeling van deze wateroverschot of -tekortfluxen in sub-vragen,
gelabeld naar prioriteit. Via deze labels kan namelijk aangegeven worden dat de flux
die nodig is om een bepaald peil, bijvoorbeeld t.b.v. categorie 1 natuur, te
handhaven, prioriteit heeft boven de onttrekkingsflux om irrigatie mogelijk te maken.
3. Lozings-/onttrekkingsbehoefte op het uitlaat resp. inlaatkunstwerk door propagatie
(aggregatie) van deze lokale wateroverschotten of tekorten op peilgebied niveau via
de netwerktopologie.
Inventarisatie lokaal model
onv.zone

meteo

peilvak

lokaal
netwerk

inlaat naar lokaal
(lateraal)

lozing van
lokaal (lateraal)

regionaal
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CL, Q_neerslag, Q_verdamping
CL, Q_runoff, Q_infiltratie
peilbeheer

CL, Q_overschot/tekort

peilbeheer

routing tekort
routing overschot (Q,CL)

Figuur 23 Bewerkingsstappen en gegevensoverdracht tijdens inventarisatie fase lokaal model

Het regionale netwerk ontvangt deze geprioriteerde laterale fluxen op de in/uitlaat
kunstwerken met de lokale modellen. Figuur 30 is een weergave van de gegevens die
overgedragen moeten worden en de bewerkingsstappen die in de regionale netwerken
moeten plaatsvinden:
1. Propagatie van geprioriteerde watervraag fluxen naar de laterale uitwisselingspunten
(meestal in- en uitlaatkunstwerken) met het landelijke netwerk via de regionale
netwerk topologie. Gedurende deze propagatie worden ook waterfluxen die direct op
de regionale waterlichamen ingrijpen verwerkt. Deze fluxen betreffen zowel
natuurlijke processen (neerslag, verdamping, wel, infiltratie) als maatschappij
gedreven processen (industriële onttrekkingen, schut/lekverliezen, doorspoelvraag
etc.).
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Figuur 24 Bewerkingsstappen en gegevensoverdracht tijdens inventarisatie fase regionaal netwerkmodel

5.3

Waterallocatie
Nadat alle regionale netwerkmodellen op de laterale uitwisselingspunten de gewenste
lozings/onttrekkingsfluxen hebben gedefinieerd kan de allocatie fase beginnen. De water
allocatie begint eerst op het landelijke niveau. Figuur 31 geeft de bewerkingsstappen en
gegevensoverdracht weer, waarbij de prioritering in de data bepaalt op welk moment de ratiodoelen (verdeelsleutels) in de berekeningsvolgorde wordt opgenomen.
1. Aggregatie van geprioriteerde vragen naar een sequentie doelen (range goals) op
basis van de gewenste laterale uitwisseling met de regio en de gewenste
watervragen die direct op de landelijke schematisatie ingrijpen.
2. Specificatie van ratio-doelen (verdeelsleutels) door vast te stellen welke delen van
het netwerk in een afvoersituatie zitten en welke delen in een aanvoersituatie. Dit is
tevens het moment om eventuele vertraging (time lags) te specificeren op basis van
het te verwachten debiet.
3. Normalisatie van alle doelen om een evenwichtige sequentie van doelfuncties te
bereiken.
4. Uitvoering van optimalisatie om de sequentie van doelen door te rekenen door
aanroepen van sequentieel goal programming algoritme.
5. Hernormalisatie van resultaten tot vastgestelde debieten en volumes, en uitsplitsing
van de totaal geleverde flux naar levering per watervraag per lateraal
uitwisselingspunt/netwerkelement per prioriteit.
6. Afleiden van diepten (en evt. volumes) door toepassing van de debiet-volume-diepte
tabel per netwerkelement.
7. Berekening van zoutbalans en doorvertaling naar zoutflux die uitgewisseld wordt met
het regionale model via de laterale uitwisselingspunten.
Nadat deze water allocatie op landelijk niveau is doorgerekend kan elk regionaal
netwerkmodel zijn waterallocatie berekenen. Figuur 32 geeft weer welke bewerkingsstappen
en gegevensoverdracht plaats moet vinden in deze fase, waarbij de prioritering in de data
bepaalt op welk moment de ratio-doelen (verdeelsleutels) in de berekeningsvolgorde wordt
opgenomen.
8. Aggregatie van geprioriteerde vragen naar een sequentie doelen (range goals) op
basis van de gewenste laterale uitwisseling met de lokale modellen en de gewenste
watervragen die direct op het regionale netwerk ingrijpen.
9. Specificatie van ratio-doelen (verdeelsleutels) door vast te stellen welke delen van
het netwerk in een afvoersituatie zitten en welke delen in een aanvoersituatie.
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10. Normalisatie van alle doelen om een evenwichtige sequentie van doelfuncties te
bereiken.
11. Uitvoering van optimalisatie om de sequentie van doelen door te rekenen door
aanroepen van sequentieel goal programming algoritme.
12. Hernormalisatie van resultaten tot vastgestelde debieten en volumes, en uitsplitsing
van de totaal geleverde flux naar levering per watervraag per lateraal
uitwisselingspunt/netwerkelement per prioriteit.
13. Afleiden van diepten (en evt. volumes) door toepassing van de debiet-volume-diepte
tabel per netwerkelement.
14. Berekening van zoutbalans en doorvertaling naar zoutflux die uitgewisseld wordt met
het lokale modellen via de laterale uitwisselingspunten.
Allocatie Landelijk model
peil
beheer

schut/
lekverlies

schut/lek verlies

zout
indringing

grond
water

lozing van
regio (lateraal)

meteo

inlaat naar
regio (lateraal)

landelijk
netwerk

preprocessor

solver

postprocessor

zout
model

Q_neerslag, Q_verdamping
Q_kwel, Q_infiltratie
Q_onttrekkings_vraag
Q_lozing_vraag
Q_doorspoeling_vraag

Q_vraag (doorspoeling of lozing/onttrekking)

H_vraag
vragen
geprioriteerd
aggregatie

verdeelsleutels

normalisatie
doelen
( sequentieel)

normalisatie
factoren

seq.optimalisatie

Q_realised
V_realised
uitsplitsing
Q, V, diepte

Q_realisatie
Q_realisatie
H_realisatie
Q_realisatie

Q, V, D_realisatie
Q,H_realisatie_uitgesplitst_per_vraag op landelijk model
Q_realisatie per inlaat
Q_realisatie per lozingspunt
CL_inlaat

Figuur 25 Bewerkingsstappen en gegevensoverdracht allocatie fase landelijk netwerkmodel

45 van 68

Functioneel ontwerp LHM-oppervlaktewater
11205261-012-BGS-0003, 16 juli 2021

zoutbalans
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Figuur 26 Gegevensoverdracht en bewerkingsstappen allocatie fase regionale netwerkmodellen

Nadat de regionale netwerkmodellen de laterale randvoorwaarden van de lokale modellen
hebben vastgesteld kunnen deze lokale modellen hun simulatie uitvoeren. Figuur 33 geeft de
bewerkingsstappen en dataoverdracht weer voor deze berekeningsstap.
15. Simulatie van waterbalans in het lokale netwerk op basis van lokale regels
(onttrekkingsstop, QH-tabellen, etc.) en routing via de netwerktopologie.
16. Berekening van de zoutbalans gegeven de inkomende fluxen.
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Figuur 27 Gegevensoverdracht en bewerkingsstappen simulatie fase lokaal model
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6

Software advies
Op dit moment bestaat er in de wereld geen softwarepakket dat de gewenste functionaliteit
(berekening, data-administratie en -uitwisseling) kant-en-klaar aanbiedt. Wel bestaan er
software modules en software frameworks (een vorm van software bibliotheken met basis
functionaliteiten voor data handling) die een goede uitgangspositie kunnen geven om op
voort te bouwen voor de algoritme implementatie en onderlinge koppeling. Mogelijke
kandidaten worden per model/software component geïdentificeerd, toegelicht, vergeleken en
vervolgens wordt een voorkeurs kandidaat geadviseerd. Voordat nader ingegaan wordt op de
software kandidaten wordt echter eerst ingegaan op de koppelingsaspecten, namelijk de
interface afspraken en de software die de voortgang orkestreert en controleert.

6.1

Interface afspraken
Om de in hoofdstuk 3 beschreven schematisatie, de in hoofdstuk 4 beschreven rekenkundige
aanpak en het in hoofdstuk 5 beschreven rekenproces te realiseren, moeten op het
softwarematige vlak een aantal zaken georganiseerd worden. Onder meer moet een aantal
interface afspraken gehanteerd worden voor de gegevensuitwisseling tussen alle
deelmodellen (landelijk, regionaal, lokaal, MODFLOW-MetaSWAP en het zoutmodel).
Voorgesteld wordt om hiervoor de koppeling tussen de modelcodes BMI 2, de Basic Model
Interface (https://bmi.readthedocs.io/en/latest/), te volgen. Deze interface, een variant van
OpenMI, biedt een gestandaardiseerde set functie calls voor het initialiseren, in geheugen
zetten, ophalen en updaten van data die (per tijdstap of per tijdshorizon) uitgewisseld moet
worden. Binnen een code kunnen de BMI principes ook gehanteerd worden waar relevant.
Binnen Deltares, maar ook in de academische wereld, is veel ervaring met BMI koppelingen,
o.a. in de MODFLOW6-MetaSWAP koppeling en in data assimilatietoepassingen van
OpenDA en Delft3D/DFLOW-FM.
Om de data uitwisseling te controleren, zal een procescontroller nodig zijn welke, via de BMI
interface, model engines aanspoort om een rekenstap uit te voeren en data uit te wisselen.
Op het hoofdniveau zoals beschreven in de vorige paragrafen is deze controle goed centraal
uit te voeren. Of het zinvol is om op centraal niveau de gedistribueerde executie (d.w.z.
parallellisatie) van lokale en regionale berekeningen te organiseren moet tijdens de
technische implementatie fase van de codes besloten worden.

6.2

Software advies Zout model
Om de focus van de individuele rekencodes te houden bij hun kerndomein, zullen de
modelcodes voor de lokale waterbalans simulatie en de regionale en landelijke
waterverdeling geen zoutbalans bijhouden. Voorgesteld wordt om de BMI-compliant Delwaq
library (Fortran-dll) in te zetten voor de zoutbalans, waarbij in eerste instantie binnen een
netwerkelement volledige menging plaatsvindt. Deze keuze voor Delwaq biedt namelijk de
mogelijkheid om in de toekomst op tijdstapbasis ook andere waterkwaliteitsprocessen mee te
nemen in de berekening.

6.3

Software advies lokaal model
Voor implementatie van het lokaal modelconcept zijn twee mogelijke kandidaten
geïdentificeerd: het MODFLOW2005 package SWR en het WFLOW framework. SIMRES,
een derde kandidaat, biedt interessante concepten, maar voor dit pakket is geen beheer en
onderhoud geregeld, en de kennisdeling binnen een breder team is niet geborgd.
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Voor het lokale model is daarom het advies om een bestaande module binnen het WFLOW
framework (https://github.com/Deltares/WFLOW.jl) aan te passen of een nieuwe module
hiervan af te leiden. De belangrijkste redenen om voor WFLOW te kiezen zijn als volgt:
• Hergebruik code framework: omdat het framework is losgekoppeld van de code
voor het WFLOW simulatie algoritme, kan alle framework code die de invoer, uitvoer
en configuratie afhandelt worden hergebruikt, zodat kan worden gefocust op de
ontwikkeling/aanpassing van de specifieke benodigde code voor het rekenalgoritme.
Het WFLOW SBM model zal de basis vormen (zie
https://WFLOW.readthedocs.io/en/latest/WFLOW_sbm.html), waarbij sommige
processen worden uitgeschakeld en andere processen worden toegevoegd. Naar
verwachting zullen de algoritme aanpassingen beperkt blijven tot de introductie van
een irrigatie onttrekking, vaststelling van peilbeheer gerelateerde
onttrekkings/lozingsbehoefte met bijbehorende prioriteiten administratie. Indien lokale
kunstwerken met alle details gemodelleerd moeten worden zullen er significante
algoritme uitbreidingen moeten plaatsvinden.
De in- en uitvoer van de huidige generatie WFLOW modellen is in raster formaat.
Echter intern werkt het algoritme met een netwerk, vergelijkbaar met het lokale
modelconcept dat voor LHM voorzien is. Ervaring leert dat het werken met netwerken
van meer dan een miljoen punten geen probleem is.
• Hergebruik externe packages: doordat er makkelijk gebruik kan worden gemaakt
door extern ontwikkelde packages voor bijvoorbeeld netwerken en BMI, hoeft er
minder ontwikkeld te worden.
• Programmeertaal: WFLOW is geschreven in Julia, dat betekent dat de
ontwikkelsnelheid hoog is, zoals bij Python, terwijl het ook een hoge rekensnelheid
biedt vergelijkbaar met Fortran. Daarnaast maakt het ontwerp van de taal het
makkelijker om code te samenstellen uit verschillende packages, wat hergebruik
makkelijker maakt, zonder dat het forceert om een enkel object centraal te zetten
zoals object-georiënteerde talen.
• Beheer en onderhoud: Binnen Deltares zijn er voldoende programmeurs aanwezig
die hieraan zouden kunnen werken, en zullen hopelijk meer gebruikers hieraan
meedoen aangezien het, net als bij Python, eenvoudig is om de code te begrijpen en
aan te passen. Om deze redenen zijn groepen binnen bijvoorbeeld NASA, NOAA en
ECMWF ook begonnen om bestaande Fortran rekencodes langzaam richting Julia te
migreren.
Momenteel wordt het model intern Deltares onderhouden, als onderdeel van de
investering in de ontwikkeling en met bijdragen vanuit buitenlandse projecten.
Rijkswaterstaat heeft nog geen B&O afspraak over het gebruik van WFLOW,
ondanks dat GRADE en RWsOS-Rivieren van dit model instrumentarium gebruik
maken. Deze situatie kan dan ook in de nabije toekomst vanuit dat perspectief
mogelijk veranderen.
• Gebruik in binnen en buitenland: Een van de redenen waarom MOZART beperkt
werd beheerd en onderhouden, was dat de code alleen maar binnen het LHM
gebruikt werd. Dit is ook de reden waarom Deltares het liefst één codebase in het
binnen en buitenland kan inzetten, en niet twee gescheiden paden bewandelt. Het
WFLOW framework wordt al veel in het buitenland ingezet, waardoor het makkelijker
zal zijn synergie te vinden in de ontwikkeling.
Het Surface-Water Routing (SWR) pakket is beschouwd als alternatief voor WFLOW. SWR is
onderdeel van MODFLOW-2005 dat is ontwikkeld door de United States Geological Survey
(USGS). Momenteel maakt LHM nog gebruik van MODFLOW 2005, maar een overstap van
LHM naar MODFLOW6 is in voorbereiding. MODFLOW 6 wordt als meer toekomstbestendig
gezien, aangezien MODFLOW 2005 door de USGS zal worden uitgefaseerd. Deltares werkt
samen met de USGS aan belangrijke toevoegingen in de MODFLOW 6 code, zoals
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ondersteuning voor BMI, en parallel rekenen. De voornaamste redenen om SWR nu niet aan
te bevelen is dat SWR voorlopig nog niet beschikbaar is voor MODFLOW 6:
• Er zijn geen plannen van de USGS om SWR binnen afzienbare termijn in
MODFLOW 6 op te nemen. Dat zou waarschijnlijk betekenen dat Deltares dit
zelfstandig zouden moeten doen. Aangezien MODFLOW 6 een ‘from-scratch rewrite’
is van MODFLOW, zou het een grote klus zijn om dit om te zetten.
• Het MODFLOW SWR package is vrij complex, en bestaat uit 20.000 regels Fortran
code, waar op het moment niemand bij Deltares inhoudelijk goed bekend mee is.
Ook numeriek is het complexer dan het huidige MOZART.
• Op grote lijnen biedt dit pakket wat er nodig is, maar ongetwijfeld zullen er
functionaliteiten moeten worden aangepast. Dit zou in nauwe afstemming met de
USGS moeten gebeuren, wat ontwikkeling naar verwachting vertraagt.
SIMRES, de oppervlaktewater module van SIMGRO bevat interessante concepten voor de
modellering van lokaal oppervlakte water. SIMRES is echter niet meer in beheer en
onderhoud. Geadviseerd wordt om bij de implementatie van WFLOW wel goed te kijken naar
de wijze waarop de modellering van oppervlaktewater binnen SIMRES wordt afgehandeld, en
waar relevant (een deel van) deze concepten over te nemen, al dan niet in aangepaste vorm,
aangezien deze meer mogelijkheden bieden voor het berekenen van regionale maatregelen.
Over dit onderwerp is nader overleg met de WUR voorzien.
Binnen WFLOW zal het lokale model concept zelf dus binnen het framework worden
ingepast. De uitwerking zal in grote lijnen functioneel vergelijkbaar zijn met het huidige
MOZART. Voorgesteld wordt de uitwisseling met het MODFLOW-MetaSWAP en de
regionale waterverdeelmodellen via BMI te laten verlopen.
In Tabel 8 is weergegeven welk startpotentieel de kandidaten hebben om de gewenste
functionaliteit te implementeren. De karakteriseringsaspecten zijn een mix van de wensen uit
Gijsbers & Barneveld (2016) en Muurling-van Geffen & Werkman (2020).
Tabel 8 Potentieel karakterisering voor ontwikkeling functionaliteit Lokaal model (-: slecht potentieel, 0: matig
potentieel, +: goed potentieel)

Functionaliteit/Code
Eis
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incl.

WK1

methode bepaling volume-diepte
Technisch
t.b.v.
ontwikkeling
software typering

O2
O2

WV9
WV10

O3
O3
O3

postpr

simulatie

software
framework

module

dll

programmeer taal

julia

fortran

fortran

ondersteuning BMI koppelingsinterface

gereed

0/+

gereed

beschikbaarheid
handige
externe
packages
benodigde
inspanning
software
ontwikkeling
ondersteuningspotentieel gedistribueerd
rekenen
rekentijd en geheugengebruik acceptabel
voor lokale waterbalans simulatie
ondersteuning
standaard
bestandsformaten
(NetCDFCF/IDF/CSV) t.b.v. koppeling externe
applicaties
centrale/overzichtelijke
inbouw/aanpassing van maatregelen*
code geschikt voor toepassingsgebieden
operationeel en beleid
ondersteuning hyd bestandsformaat
t.b.v. offline koppeling LKM
Beheer en onderhoud

+

-

n.v.t

matig

rewrite

gereed

+

+

gereed

+

0?

n.v.t.

+

-

+

+

0

n.v.t.

+
+

+
-

+
+

toegang code zonder licentiekosten
spreiding kennis code (>2 personen, niet
noodzakelijk intern)
code kennis bij kennisinstituten

+

+

+

+

+

+

+

gedeeld (met
USGS)

+

onderhoudskosten code
intern
intern
kennis schematisatie (> 2 personen,
+
intern)
+
+
* naar verwachting afgehandeld via script (model generatie of model adapter).

6.4

Software advies Regionale en landelijke allocatie modellen
Gezien de optimalisatie eisen, de eis tot automatische afhandeling van de verdringingsreeks
op basis van prioriteiten en de eis van open source wordt in navolging van het advies uit
2016 (Gijsbers & Barneveld, 2016) geadviseerd om gebruik te maken van het python
gebaseerde RTC-Tools Framework.
RTC-Tools prepareert het rekenkundig vraagstuk om deze vervolgens door een
mathematische solver (bv. open source IPOPT of commercieel CPLEX) op te laten lossen.
IPOPT is geschikt voor linear, mixed integer en non-linear programming op single processor,
CPLEX parallelliseert de oplossing van linear en mixed integer programming. Ten opzichte
van andere optimalisatie-gebaseerde packages biedt RTC-Tools een flexibele en
geavanceerde open source omgeving waarin ook bufferingsvraagstukken over een
tijdshorizon geoptimaliseerd kunnen worden.
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De uitdaging voor optimalisatie software is om voor niet-lineaire vraagstukken waar
hydrodynamica een grote rol speelt (bv. hydropower generation) tot een zgn. robuuste
oplossing te komen, d.w.z. altijd dezelfde uitkomst voor dezelfde input. Dit is uitdagend
omdat niet lineaire vraagstukken zich kenmerken door een oplossingsruimte met vele lokale
optima. Lineaire vraagstukken hebben altijd maar één (globaal) optimum. Vanwege deze
complexiteit wordt vaak teruggegrepen op een vereenvoudiging van de fysica tot een lineaire
benadering.
Vanwege de tijdschaal van de Nederlandse waterverdelingsvraagstukken (dagen i.p.v.
minuten) kunnen deze vraagstukken in een bakjes model met vooraf opgelegde
vertragingstermen aangepakt worden (d.w.z. met een lineaire modelformulering) en is er
weinig noodzaak voor accurate representatie van de hydrodynamische processen volgens
St.Venant vergelijkingen. Extra analyses met toepassing van het RTC-tools netwerk voor
vervanging van alleen het waterverdelingsnetwerk in DM (Gijsbers, 2020) tonen aan dat
RTC-Tools met een lineaire modelaanpak goed aan de waterverdelingseisen kan voldoen,
mits het model niet te groot en ongebalanceerd wordt. Zoals toegelicht in paragraaf 4.5 is
goede schaling hiervoor cruciaal. Dit schematisatie gerelateerde aspect wordt voor een groot
deel ondervangen door de opdeling van Nederland in meerdere modellagen (landelijk,
regionaal, lokaal) waardoor de optredende debieten- en volumes binnen een model minder
ver uit elkaar liggen. Tevens worden de op te lossen matrices veel kleiner, waardoor kleine
schalingsverschillen minder vaak herhaald worden en dus tot minder ‘ruis’ leiden. Tot slot zou
een betere kwaliteit basis data (HyDAMO en baseline) moeten bijdragen aan een betere
kwaliteit van de modelschematisaties. Deze kleinere en beter gebalanceerde regionale
modellen kunnen gedistribueerd doorgerekend worden, waardoor beschikbare CPU
capaciteit optimaal ingezet wordt en rekentijden beperkt kunnen blijven.
Sturing op basis van stuurregels en hydrodynamica:D-HYDRO
In het landelijk en regionaal waterbeheer speelt D-HYDRO een belangrijke rol voor de
simulatie van hydraulische processen. Stuurregels (feedback, feed forward) en setpoints zijn
lokaal gespecificeerd, d.w.z. zonder overkoepelende coördinatie, en zijn ingericht op het
handhaving van een vooraf geformaliseerd beheer. Dit type software kan uitstekend dienst
doen in een LHM waar de prioritering van de verdringingsreeks is vertaald in een set
conditionele (peil/debiet/chloride) kortingsregels in de vorm van een inname- en /of maalstop.
Tegelijkertijd is dit type software niet gericht op afhandeling van prioriteiten, zoals
bijvoorbeeld een verdringingsreeks, en het maken van keuzes voor een overkoepelende
sturingsstrategie in periodes van water overlast of watertekort. In 2007 is door Sepra en het
Waterloopkundig Laboratorium voor NHI onderzoek gedaan naar een Waterverdelingscomponent op basis van SOBEK. Daaruit bleek dat het hydraulisch doorrekenen van elke
iteratie om te komen tot een overkoepelende stuurstrategie zeer rekenintensief is en tot hoge
rekentijden leidt. Hieruit is geconcludeerd dat een hydraulisch model geen begaanbare weg
biedt voor vaststellen van prioriteit gebaseerde allocatie beslissingen. In Gijsbers &
Barneveld 2016 staat een meer uitgebreide toelichting waarom D-HYDRO 1D minder
geschikt is om overkoepelende keuzes te maken rondom waterverdeling en beter past bij
accurate simulatie van waterbeweging in perioden van overschot en droogte, gegeven vooraf
gedefinieerde (lokale) setpoints en stuurregels.
In Tabel 9 wordt het startpotentieel van RTC-Tools vergeleken met D-HYDRO 1D. De
karakteriseringsaspecten zijn een mix van de wensen uit Gijsbers & Barneveld (2016) en
Muurling-van Geffen & Werkman (2020).
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Tabel 9 Potentieel karakterisering voor ontwikkeling functionaliteit Landelijk/Regionaal waterverdeelmodel (-:
slecht potentieel, 0: matig potentieel, +: goed potentieel)

Functionaliteit/Code
Eis
WV1

WV2

Domein (primaire functie)
Geschiktheid voor model functionaliteit
representatie bergings-, vertragings- en
(uitdroging,
vertraging,
afstroming,
onttrekking)
centrale sturing op externe verzilting

RTC-Tools

DelWAQ

sturing

D-HYDRO
1D
hydraulisch

0/+

+

n.v.t

kwaliteit

-/0

-

n.v.t

inlaat beheer o.b.v. externe verzilting

+

-

n.v.t.

WV3

chloride balans (volledige menging)

n.v.t.

n.v.t.

+

WV4

+

-

n.v.t

+

-

n.v.t

WV4

sturing prioriteit gebaseerd (ruimtelijk
flexibel, t.z.t. verdringingsreeks)
centrale sturing op watervraag (onttrekking,
lozing en doorstroming)
centrale sturing op peilbeheer

+

-

n.v.t

WV5a

per tijdstap 'optimale' waterverdeling

+

-

n.v.t

WV5b

over tijdshorizon 'optimale' waterverdeling

+

-

n.v.t

WV6

binnen fysische grenzen

WV7

resultaten uitlegbaar

WK1

representatie
uitwisselingsprocessen
(interactie met MFMS)
online-koppeling
met
MODFLOWMetaSWAP
methode bepaling diepte (volume)

WV4

WK3

+

+

+

0/+3

+

n.v.t

+

+

+

0/+

+

+

postpr

simulatie

n.v.t.

0/+

+

n.v.t

software typering

framework

module

dll

programmeer taal

python

fortran

fortran

0/+

gereed

gereed

+

-

n.v.t.

benodigde inspanning software ontwikkeling

beperkt

beperkt

gereed

ondersteuningspotentieel
gedistribueerd
rekenen
rekentijd en geheugengebruik acceptabel
voor prioriteit gebaseerde waterverdeling
ondersteuning standaard bestandsformaten
(NetCDF-CF, IDF, CSV) t.b.v. koppeling
externe applicaties
centrale/overzichtelijke inbouw/aanpassing
van maatregelen*
code geschikt voor toepassingsgebieden
operationeel en beleid

+

gereed

gereed

+

-

n.v.t.

+

+

+

+

0

n.v.t.

+

+

+

representatief spreidingspatroon huidig
beheer
Technisch t.b.v. software ontwikkeling

ondersteuning BMI koppelingsinterface
Beschikbaarheid handige externe packages
O2
O2

WV9
WV10

——————————————
3

Bij gecompliceerde situaties zal altijd meer denkwerk verricht moeten worden waarom een optimalisatiemodel tot
een bepaald resultaat komt. Voor een simulatiemodel is dit eenvoudiger na te rekenen. Om de resultaten van het
optimalisatiemodel zo goed mogelijk te kunnen checken, moeten gecompliceerde modelconstructies zoveel mogelijk
beperkt worden door goede keuzes te maken in de toe te passen concepten en de opbouw van de schematisatie.
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O3
O3
O3

ondersteuning hyd bestandsformaat t.b.v.
offline koppeling LKM
Beheer en onderhoud

0/+

+

+

toegang code zonder licentiekosten
spreiding kennis code (>3 personen, niet
noodzakelijk intern)
code kennis bij kennisinstituten

+

+

+

+

+

+

+

+

+

intern

intern

+

+

intern
+

onderhoudskosten code
kennis schematisatie (> 2 personen, intern)

Optimalisatie-gebaseerde sturing op basis van hydrodynamica: RTC-Tools
In de afgelopen jaren is met behulp van RTC-Tools een nieuwe wiskundige aanpak
ontwikkeld, de zogenaamde homotopie-benadering, om voor niet lineaire optimalisatie
vraagstukken in het waterbeheer tot een robuuste oplossing te komen. Deze aanpak begint
met het berekenen van een oplossing van een lineair model, om dit lineaire model vervolgens
in stappen te vervormen tot een niet-linear model waarbij in elke stap de optimalisatie
herhaald wordt met de vorige uitkomst als begin situatie. Vanzelfsprekend is deze aanpak
zeer rekenintensief. Voor Rijnland is de afgelopen jaren een gecombineerd
optimalisatiemodel opgezet waarin rekening gehouden wordt met hydraulische
verschijnselen, inclusief windinvloeden en zoutverspreiding om integraal te kunnen sturen op
peilbeheer met beperking van de zoutbelasting, windeffecten en pompinzet. Dit model is in
2018 geïntroduceerd bij HH Rijnland en wordt sinds 2019 met succes toegepast in de
automatische aansturing van boezemgemalen. Het systeem draait binnen een Delft-FEWS
omgeving met RTC-Tools als optimalisatie model en IPOPT als generieke NLP solver. Het
ontwikkelproces om tot een valide en stabiel operationeel model te komen was een meerjarig
proces. De afweging van deze benadering wordt verderop besproken, na beschouwing van
andere optimalisatiesoftware.

Figuur 28 RTC-Tools schematisatie voor integrale aansturing van de boezemgemalen van Rijnland
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Optimalisatie-gebaseerde sturing op basis van hydrodynamica: Kisters RTO
Op verzoek van RWS is ook mogelijke inzet van Kisters Real Time Optimization (RTO)
beschouwd, hoewel deze niet als open source beschikbaar is.
In juli 2021 is een publicatie geaccepteerd door het Journal of Global Optimization (Baayen,
et al. 2020). Op basis van deze aanpak heeft KISTERS de afgelopen jaren onderzoek
verricht en een nieuwe rekencode ontwikkeld, speciaal gericht op optimalisatie van
watersystemen en rekening houdend met relevante hydrodynamische verschijnselen:
Kisters-Real Time Optimization (RTO). Kisters-RTO maakt gebruik van een in eigen huis
ontwikkelde (proprietary) solver voor niet-lineaire optimalisatie, waarmee efficiënt en snel
(parallel) gerekend kan worden op CPU en GPU. De methode ondersteunt de volledige St.
Venant vergelijkingen. De rekentijden van deze dedicated solver zijn korter dan bij gebruik
van algemene NLP-solvers, maar nog steeds rekenintensiever dan vereenvoudigde lineaire
modellen.
Kisters RTO is een alternatief voor RTC-tools. Mogelijkerwijs is het meer gebruiksvriendelijk,
maar het is proprietary code waarbij voor een deel van de wiskundige aanpak een patent
aanvraag uitstaat. Op dit moment zijn de ervaringen met RTO nog beperkt; er zijn vier
toepassingen waaronder een polder bij HDSR en een toepassing in het buitenland. Er is nog
geen ervaring met een toepassing van de software op een grootschalig vermaasd netwerk
van open waterlopen zoals het Nederlandse watersysteem. RTO is nog niet eerder toegepast
in combinatie met waterverdelingsvraagstukken waar extra code voor datahandling nodig is
om onttrekkings- en lozingsdoelen met verschillende prioriteiten op dezelfde flux op correcte
wijze af te handelen.
Optimalisatie-gebaseerde sturing op basis van hydrodynamica of lineaire optimalisatie
Toepassing van hydrodynamica gebaseerde sturing (in RTC-tools of RTO) in LHM heeft de
volgende consequenties:
• De eis dat onderliggende basisdata qua detail niveau goed moet passen bij het
detailniveau van de proces representatie is erg relevant. Bijvoorbeeld: kunstwerken
zullen in het algemeen moeten worden opgenomen in de schematisatie, mogelijk
zelfs inclusief hun (detail)sturing.
• Ook de optimalisatie doelen worden beïnvloed. Deze worden uitgedrukt in peilen en
debieten. Dit zou tot minder schalingsproblemen moeten leiden dan bij gebruik van
lineaire waterbalansmodellen, waar optimalisatiedoelen worden uitgedrukt in
volumes en debieten.
• Verdeelsleutels zouden kunnen conflicteren met de fysica, wat mogelijk tot ‘infeasible
solutions’ kan leiden. Volgens Kisters zou dit door een sterkere scheiding van
hydraulica en optimalisatie in de opzet van de programmatuur niet optreden bij RTO.
Zoals aangegeven in het begin van deze paragraaf biedt een lineair model voldoende
mogelijkheden voor de tijdschaal van de Nederlandse waterverdelingsvraagstukken (dagen
i.p.v. minuten). De vraag is dus of een benadering met niet-lineair hydrodynamisch gedrag
met de bijbehorende voordelen (accurate fysica) ten opzichte van een vereenvoudigde
lineaire aanpak, opweegt tegen de nadelen (grotere rekentijden) en risico’s (nieuwe
technologie, minder ervaring in de toepassing en in geval van RTO geen ervaring met grote
vermaasde netwerken).
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Vervolgstappen bij een lineaire aanpak met RTC-Tools
In het traject van 2017-2018 is al een model code base ontwikkeld voor
waterverdelingsvraagstukken op basis van het RTC-Tools raamwerk. Deze model code base
moet echter aangepast worden op een aantal aspecten zoals:
• vraag inventarisatie van regionale modellen
• identificeren welke ratio’s toegepast moeten worden op basis van overschot en tekort
situaties
• parallel processing van regionale modellen (vraag inventarisatie en allocatie)
• gegevensuitwisseling met het zoutmodel
• herstructurering van de model code base
• API ontwikkeling (mogelijk wijziging op Framework niveau) om te voldoen aan BMI
Voor de propagatie van watervragen door het regionale netwerk naar de inlaat/ en
uitlaatkunstwerken zou gebruik gemaakt kunnen worden van het python package networkx
(https://networkx.org/)
De herstructurering en uitbreiding van de code zou in de volgende stappen uitgevoerd
kunnen worden:
1. Creëer een unit test model op basis van het RTC-Tools model van de DM
vervangingsstudie uitgevoerd binnen Deltares in 2020
2. Herstructureer de bestaande waterverdelingscode van RTC-Tools zodat het
optimalisatiemodel de Basic Model Interface ondersteund
3. Identificeer de vigerende situatie (overschot/tekort) en introduceer de switch van
aan/afvoerratio’s (verdeelsleutels). Dit vereist een update van het unit testmodel.
4. Implementeer de vraag inventarisatie fase
5. Implementeer data uitwisseling voor zoutmodel (DelWAQ)
6. Inpassing met proces controller
7. Faciliteer parallel processing van modellen

6.5

Software advies: procescontroller/koppelaar
Om het rekenproces te controleren en data uitwisseling te organiseren, zal een
procescontroller nodig zijn die, via de BMI interface, model engines aanspoort om een
rekenstap uit te voeren en data uit te wisselen. Op het hoofdniveau zoals beschreven in de
vorige paragrafen is deze controle goed centraal uit te voeren. Of het zinvol is om op centraal
niveau de gedistribueerde executie (d.w.z. parallellisatie) van lokale en regionale
berekeningen te organiseren moet tijdens de technische implementatie fase van de codes
besloten worden.
In de huidige LHM applicatie wordt de procescontroller tussen DM-MOZART en MODFLOWMetaSWAP via een hulpprogramma (signal handler) geregeld, dat via signaalbestanden
aangeeft of een code moet wachten of moet rekenen. De overdracht vindt plaats via
bestanden. Dit controleprogramma moet vervangen worden, mede vanwege de gewenste
overgang naar de BMI (meer vergelijkbaar met modernere koppelingen, zoals de koppeling
MetaSWAP-MODFLOW6, en de koppeling met D-Hydro, ontwikkeld in het kader van
Lumbricus).
Voor deze functionaliteit lijken twee software kandidaten mogelijk relevant, namelijk de
iMOD-coupler en DIMR. Het potentieel van deze kandidaten voor toepassing in NHI is
vergeleken in Tabel 10.
Vanuit iMODFLOW-MetaSWAP is een extended BMI python wrapper ontwikkeld onder de
noemer XMI (https://github.com/Deltares/xmipy). Tevens is het python package iMODcoupler ontwikkeld voor het koppelen van rekenkernels
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(https://github.com/Deltares/imod_coupler). Deze coupler wordt o.a. ingezet voor de
koppeling van MetaSWAP en MODFLOW.
In de D-HYDRO omgeving worden programma’s via BMI gekoppeld waarbij als control
software de module DIMR (Deltares Integrated Model Runner) wordt ingezet
(https://content.oss.deltares.nl/delft3d/manuals/DIMR_Technical_reference_Manual.pdf).
DIMR is geïmplementeerd in C++. Er is een C# wrapper beschikbaar. De definitie van
procescontrole door DIMR is te configureren in XML voor zowel sequentiële executies als
domeindecompositie. Functioneel bezien biedt DIMR meer functionaliteit dan nodig is voor de
beoogde koppeling, terwijl er geen ervaring is of gedistribueerde executie van vele
lokale/regionale modellen makkelijk aangestuurd kan worden. Of DIMR daadwekelijk een
logische keuze is, is mede afhankelijk van de diversiteit van programmeertalen in NHI. Hoe
meer talen, hoe complexer het debuggen van problemen.
Aangezien geadviseerd wordt om het landelijk/regionaal model te ontwikkelen op basis van
het python gebaseerde RTC-Tools framework, om het lokaal model te ontwikkelen op basis
van het Julia gebaseerde WFLOW-framework, en er goede interface faciliteiten bestaan
tussen python en Julia, wordt geadviseerd om als basis voor de koppelingssoftware het
iMOD-coupler package te gebruiken.

Tabel 10 Potentieel karakterisering voor toepassing koppelingssoftware

Functionaliteit/Code

iMOD_coupler

DIMR

grondwater

hydraulica

ondersteuning BMI koppelingsinterface

+

+

complexiteit toepassing koppelingssoftware

+

0/+

online-koppeling met MODFLOW-MetaSWAP

+

Domein
Geschiktheid voor koppelings functionaliteit

Technisch t.b.v. software ontwikkeling
software typering

package

module

programmeer taal

python

c++

beschikbaarheid handige externe packages

+

-

benodigde inspanning software ontwikkeling

beperkt

beperkt

complexiteit debugging koppeling (aantal taal lagen)

+

0

ondersteuningspotentieel gedistribueerd rekenen

+

+

toegang code zonder licentiekosten
spreiding kennis code (>2 personen, niet noodzakelijk
intern)
code kennis bij kennisinstituten

gitlab

+ intern

+

+

+

+

onderhoudskosten code

gedeeld

intern

Beheer en onderhoud
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7

Advies uitwerking modelschematisatie

7.1

Benodigde data
Zoals uit het modelleringstraject 2017-2018 blijkt staat of valt een bruikbaar, representatief en
betrouwbaar oppervlaktewatermodel met goede basisdata.
Voor het opstellen van de schematisatie zijn de volgende gegevens cruciaal:
• Netwerk Topologie:
o Ligging peilvakken
o Ligging en verbinding waterlopen
o Kunstwerken
• Waterlopen:
o Categorisering primair, secundair, tertiair
o Behorend bij aanvoergebied
o Behorend bij afvoergebied
o Debiet-peil-volume-diepte relaties
o Peilbeheer regels (acceptabele peilrange, streefpeil, onttrekkingsverboden)
o (vergunde) Onttrekkingen en lozingen en hun positie in de verdringingsreeks
• Kunstwerk:
o Functie/stroomrichting (inlaat, uitlaat etc.)
o Ligging (aansluiting netwerk topologie)
o Doorvoercapaciteit
o Doorspoelpraktijken

7.2

Beschikbare data
Ervaringen uit 2017-2018 geven aan dat het gecombineerd gebruik van bestaande
modelschematisatie data van het Distributiemodel, MOZART en het Landelijk Sobek Model
tot discrepanties kan leiden en bovendien onvoldoende aansluit bij de werkelijkheid. Daarom
wordt aangeraden om uit te gaan van daadwerkelijke basis data, zoals Baseline voor de
Rijkswateren en de HyDAMO database voor het regionale en lokale watersysteem.
HyDAMO is een datamodel voor de hydrologie gebaseerd op het DAMO watersysteem, zoals
gestandaardiseerd door het WaterschapsHuis. HyDAMO bevat een redelijk complete
beschrijving van de watersysteemcomponenten inclusief kunstwerken en beheer regels voor
peilen en debieten. De HyDAMO database begint inmiddels vorm te krijgen. De database,
ontwikkeld en gehost binnen het NHI, wordt inmiddels ondersteund door het
Waterschapshuis. Momenteel wordt de database verder gevuld binnen het NHI, in
samenwerking met de waterschappen. Dit project loopt naar verwachting tot 2022, maar er is
vooralsnog geen garantie dat deze database tegen die tijd landsdekkend gevuld is,
voornamelijk omdat de bijdrage van waterschappen tot nu toe op vrijwillige basis is.
De Baseline database vormt al jaren de basisregistratie voor de profielen van de
Rijkswateren. Helaas is er echter nog geen gecentraliseerde of gestandaardiseerde
database beschikbaar voor de (peil)beheerregels voor de Rijkswateren of de capaciteiten
van kunstwerken. Deze informatie is momenteel verspreid beschikbaar in kaarten, Excelbestanden, RWsOS-IWP configuratie en LSM3 modellen.
Rijkswaterstaat wordt aanbevolen om deze beheerregels en kunstwerkgegevens op een
gestandaardiseerde manier te beschrijven en vast te leggen in een centrale database voor
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beheerregels (bijvoorbeeld als uitbreiding van Baseline). Dit maakt beheer van deze data
eenduidiger en toepassing in modelapplicaties zoals LHM, LSM en RWsOS-IWP minder
foutgevoelig.
Ook zijn voor zowel de Rijkswateren als de regionale wateren van de waterschappen geen
gestandaardiseerde databases beschikbaar voor lozingen, onttrekkingen en
doorspoelpraktijken. Dit soort informatie is verspreid in documenten en in modeldatasets voor
LSM en DM. Opzetten van gestandaardiseerde databases is gewenst zodat model
generatoren hier op kunnen aansluiten. Aangeraden wordt vanuit het NHI in ieder geval de
samenwerking met het waterkwaliteitsdossier te vergroten, maar ook met andere instituties,
zoals het CBS.

7.3

Advies datagebruik bij schematisatie bouw/generatie
Inzet van gestandaardiseerde databases zoals Baseline en HyDAMO database is zeer
wenselijk – zo niet noodzakelijk - omdat hieruit modelschematisaties op een
gestandaardiseerde manier afgeleid kunnen worden via modelgeneratie scripts. Op deze
wijze kunnen fouten in de data of de verwerkingsscripts in de toekomst beter worden
geïdentificeerd en hersteld.
Voor toepassing in het LHM is het dan ook belangrijk dat de HyDAMO database zo spoedig
mogelijk landsdekkend is gevuld. Zolang dit niet het geval is kan er geen landsdekkend
model van goede kwaliteit gemaakt worden. Terugval op andere datasets levert altijd
aanzienlijk meerwerk op, omdat individuele dataleveringen van waterschappen tot
inconsistenties leidt in format en interpretatie. Om met deze data om te gaan zullen dan
additionele scripts nodig zijn. Terugval op MOZART data is niet gewenst vanwege de fouten
en inconsistenties die in deze dataset zitten, zoals uit het eerdere traject met RTC-Tools is
gebleken.
De volgende gegevens, qua definitie reeds geformaliseerd in HyDAMO, moeten in de
HYDAMO database gevuld zijn om de LHM-schematisatie te kunnen afleiden:
• HydroObject (m.n.categorieoppwaterlichaam)
• AanAfvoerGebied
• Peilgebied
• PeilgebiedPraktijk
• Streefpeil
• LateraleKnoop
• HydraulischeRandvoorwaarde
• NormGeparameteriseerdProfiel
• DwarsProfiel
• Gemaal
• Stuw
Bij het genereren van een eerste schematisatie zal moeten blijken welke additionele data
nodig is.
Baseline zou voldoende informatie moeten bieden om de ruimtelijke schematisate (topologie,
debiet-peil-volume-diepte relatie) van het landelijk model via scripts te genereren. Zolang
Rijkswaterstaat nog geen gestandaardiseerde database heeft voor (peil)beheerregels en
onttrekking/lozingsgegevens en kunstwerkgegevens (capaciteiten) is de toevoeging van deze
informatie aan de LHM schematisatie naar verwachting een tijdrovend en foutgevoelig
proces.
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Belangrijke aandachtspunten bij de
implementatie
Omdat de grootste onzekerheden en complicaties lijken te zitten in de schematisatie wordt
aangeraden om in een vervolg traject als eerste te focussen op het opzetten van een
modelschematisatie van lokale modellen en een regionaal model, op basis van een of enkele
gebieden (in zowel peilbeheerst als vrij afwaterende delen van Nederland) waarvoor
HyDAMO goed is gevuld.
Gedurende dit schematisatie traject zullen zaken aan bod komen zoals modelleringskeuzes,
bestandsformaten etc.
Als vervolgens de eerste modelschematisaties zijn opgebouwd, waar mogelijk met
modelgeneratie scripts, kan begonnen worden om de modelcodes op te pakken.
Het verder uitwerken van regionale modelschematisatie zou tegelijkertijd kunnen oplopen
met regionale pilots voor oppervlaktewatermodules binnen het NHI; juist door samen met de
regio te werken aan enkele concrete pilots kan worden onderzocht of er meer synergie kan
worden behaald in de regionale en landelijke modellering, en worden onderzocht of bij
verdere uitwerking - naast de zelfde gebiedsdata - ook gebruik kan worden gemaakt van
dezelfde modelcodes en voor- en nabewerkingsoftware voor landelijke en regionale
modellering.
Gezien de tijdslijn van DPZW (basisscenario’s in 2023, detail analyse voor MKBA in 2025)
kan het raadzaam zijn om parallel aan dit lokaal-regionaal traject ook een traject voor opzet
van het landelijk model op te starten ter vervanging van DM. Deze schematisatie zou ten
aanzien van het hoofdwatersysteem opgebouwd kunnen worden op basis van BASELINE,
consistent met LSM 3, en waar mogelijk aangevuld met de relevante hoofdwateren voor
zover deze beschikbaar zijn in HyDAMO. Daarmee kan synergie worden bereikt met de
doorontwikkeling van QWAST (Quickscan Water Allocation Scan Tool), die 1:1 zou kunnen
aansluiten bij de vervanger van het DM-netwerk en ook als zodanig stand alone in kunnen
worden gezet. Voor de koppeling in het LHM zou het model in eerste instantie kunnen
worden gekoppeld aan de districten en MOZART. Geadviseerd wordt waar mogelijk dit
inclusief BMI koppeling te realiseren, met wrappers om MOZART heen. Dit maakt het
mogelijk om in de ontwikkelfase districtskoppelingen te vervangen door regionale modellen,
zonder dat alle regionale modellen al beschikbaar hoeven te zijn. Bovendien zou met de BMI
koppeling ook kunnen worden aangesloten bij de BMI-coupler in MODFLOW6, zodat de
interactie tussen het grondwater en het waterverdelingsnetwerk verbeterd kan worden
geïmplementeerd in het LHM.
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Figuren rekenproces

A.1

Vraag inventarisatie
Inventarisatie lokaal model
onv.zone

meteo

peilvak

lokaal
netwerk

inlaat naar lokaal
(lateraal)

CL, Q_neerslag, Q_verdamping
CL, Q_runoff, Q_infiltratie
peilbeheer

CL, Q_overschot/tekort

peilbeheer

routing tekort
routing overschot (Q,CL)

Figuur 29 Bewerkingsstappen en gegevensoverdracht tijdens inventarisatie fase lokaal model

61 van 68

Functioneel ontwerp LHM-oppervlaktewater
11205261-012-BGS-0003, 16 juli 2021

lozing van
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netwerk

Inventarisatie regionaal model
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grond
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inlaat naar
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regionaal
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processor

routing
model
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regio (lateraal)

Q_neerslag, Q_verdamping
CL, Q_kwel, Q_infiltratie

Q_onttrekkings_vraag
CL, Q_lozing_vraag
Q_doorspoelings_vraag
H_vraag
geprioriteerde
vragen

aggregatie
routing vraag)
CL, Q_lozing_vraag
Q_onttrekkings_vraag

Figuur 30 Bewerkingsstappen en gegevensoverdracht tijdens inventarisatie fase regionaal model
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inlaat naar
regio (lateraal)

landelijk
netwerk

A.2

Waterallocatie
Allocatie Landelijk model
peil
beheer

schut/
lekverlies

schut/lek verlies

zout
indringing

grond
water

meteo

lozing van
regio (lateraal)

inlaat naar
regio (lateraal)

landelijk
netwerk

preprocessor

solver

postprocessor

zout
model

Q_neerslag, Q_verdamping
Q_kwel, Q_infiltratie
Q_onttrekkings_vraag
Q_lozing_vraag
Q_doorspoeling_vraag

Q_vraag (doorspoeling of lozing/onttrekking)

H_vraag
vragen
geprioriteerd
aggregatie

verdeelsleutels

normalisatie
doelen
( sequentieel)

normalisatie
factoren

seq.optimalisatie

Q_realised
V_realised
uitsplitsing
Q, V, diepte

Q_realisatie
Q_realisatie
H_realisatie
Q_realisatie

Q, V, D_realisatie
Q,H_realisatie_uitgesplitst_per_vraag op landelijk model
Q_realisatie per inlaat
Q_realisatie per lozingspunt
CL_inlaat

Figuur 31 Bewerkingsstappen en gegevensoverdracht allocatie fase landelijk model
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zoutbalans

Allocatie regionaal model
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uitlaat van
lokaal (lateral )

regionaal
netwerk

pre
processor

optimalisatie
algoritme

post
processor

regio (in/uit
lateraal)

zoutmodel

Q_neerslag, Q_verdamping
Q_kwel, Q_infiltratie
Q_onttrekkings_vraag
Q_lozing_vraag
Q_doorspoelings_vraag

H_vraag
geprioriteered
vragen

Q_lozing_realisatie
Q_onttrekkings_realisatie

aggregatie

verdeelsleutels

normalisatie
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(sequentieel)

normalisatie
factoren

seq.optimalisatie

Q,V_realisatie

uitsplitsing
Q,V,diepte

Q, H_realisatie_uitgesplitst_per_vraag

Q,V, diepte

Q_realisatie

H_realisatie
zoutbalans

Q_realisatie_lozing
Q_realisatie_onttrekking
CL_inlaat

Figuur 32 Gegevensoverdracht en bewerkingsstappen allocatie fase regionale modellen
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Simulatie lokaal model
onv.zone

meteo

zout
model

lokaal
netwerk

peilvak

inlaat
(lateraal met regio)

uitlaat (lateraal met
regio)

regionaal
netwerk

Q_lozing_gerealiseerd
Q_ onttrekking_toegekend

simulatie
(routing
rule-based)

Q_onttrekking_gerealiseerd
Q_lozing_gerealiseerd

waterbalans
incl.dieptebepaling

H_gerealiseerd

Q,V, diepte
zoutbalans

Figuur 33 Gegevensoverdracht en bewerkingsstappen simulatie fase lokaal model
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B

Begrippenlijst
Watervraag
Een wens vanuit een gebruiksfunctie om een bepaalde flux of peil(/volume) te realiseren.
Watervraag kan betrekking hebben op de wens om water uit een waterlichaam te onttrekken,
water op een waterlichaam te lozen (negatieve watervraag), een bepaald doorstroomdebiet
in een waterlichaam te realiseren of een bepaald peil te realiseren.
Prioritering
Watervraag krijgt een prioriteit) (1=meest belangrijk) waarmee in tekort- of overschot situaties
bepaald kan worden welke watervraagbehoeften als eerste afvallen indien er geen
mogelijkheid bestaat om aan alle behoeften te voldoen.
Verdeelsleutel
Vooraf gedefinieerde verhouding tussen debieten op een verbindingspunt van meer dan 2
takken.
Waterverdelingsalgoritme (simulatie)
Een simulatie algoritme baseert het waterverdelingspatroon op een volledige uitgewerkte set
vergelijkingen. Hierbij voldoet één oplossing aan de verdeelregels voor elk knooppunt van het
netwerk onder alle omstandigheden, gebaseerd op een set geprioriteerde watervragen en
een aantal debieten op de bovenstroomse modelranden. Het algoritme gebruikt een set van
if-then-else structuren om van boven naar beneden voor elk knooppunt in een netwerk te
bepalen hoe het water aan- en afgevoerd wordt en hoeveel water geleverd kan worden. In de
simulatiemethode is de verdeelsleutel leidend boven de watervraag.
Waterverdelingsalgoritme (optimalisatie)
In een optimalisatiealgoritme wordt het waterverdelingsvraagstuk geformuleerd als een
minimalisatie van een doelfunctie van beslisvariabelen, waarbij de beslisvariabelen aan een
set beperkingen moet voldoen. In het geval van een waterverdelingsvraagstuk zijn de
debieten (aanvoer, afvoer, onttrekking en lozing) en het volume van een netwerkelement de
beslisvariabelen. De doelfunctie is geformuleerd als minimalisatie van de afwijking van de
gewenste watervraag (onttrekking, lozing, doorspoel, peil/volume)en minimalisatie van de
afwijking van factoren die het verspreidingspatroon sturen (gewenste verdeelsleutels,
weegfactoren op takken). Om deze doelen onderling af te kunnen wegen is voorafgaand aan
de optimalisatie een normalisatie nodig.
Representatieve waterverdeling
Van een representatieve waterverdeling is sprake indien de actuele waterbeheer regels,
gevat in verdeelsleutels, nauwgezet gevolgd worden. Dit kan tot gevolg hebben dat aan
belangrijke watervragen niet voldaan kan worden omdat de verdeelsleutels dit verhinderen.
Optimale waterverdeling (ruimtelijk)
Van een optimale waterverdeling in de ruimte is sprake indien per tijdstap zo goed mogelijk
binnen de fysieke mogelijkheden is voldaan aan de watervraag gegeven de infrastructurele
capaciteit, de peilbeheer regels en het beschikbare wateraanbod. Stromingspatronen moeten
realistisch zijn maar kunnen afwijken van de hedendaagse praktijk omdat gewenste
verdeelsleutels niet haalbaar zijn in combinatie met optimale levering aan de gebruiksfuncties
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Optimale waterverdeling (ruimtelijk en in de tijd)
Van een optimale waterverdeling in de ruimte en tijd is sprake indien over een tijdshorizon zo
goed mogelijk aan de watervraag wordt voldaan gegeven de infrastructurele capaciteit en het
beschikbare water aanbod door slimme inzet van waterbuffers. Stromingspatronen moeten
realistisch zijn maar kunnen afwijken van de hedendaagse praktijk omdat gewenste
verdeelsleutels niet haalbaar zijn in combinatie met optimale levering aan de gebruiksfuncties
Doel (optimalisatie)
Wiskundige formuleringswijze van een wens (watervraag, verspreidingspatroon) als een te
behalen doel waar zo min mogelijk van afgeweken moet worden.
Randvoorwaarde (optimalisatie)
Wiskundige formuleringswijze van een beperking van de oplossingsruimte waarbinnen de
laagste waarde van de doelfunctie wordt gezocht. Dit kan een harde beperking zijn van
fysieke mogelijkheden (bv. volumes mogen niet negatief zijn), of zachtere beperkingen,
waarbij het schenden van deze beperking een kostenpost is in de doel functie.
Randvoorwaarden moeten zodanig geformuleerd zijn dat de oplossingsruimte in
opeenvolgende berekeningsstappen afneemt.
Goal Programming (optimalisatie)
Wiskundige methodiek om het waterverdeelvraagstuk op te delen als een sequentie van
wiskundige optimalisatie problemen, geformuleerd per prioriteit. De wiskundige oplossing die
gevonden is bij een hogere, meer belangrijke prioriteit, mag niet geschaad worden bij het
vinden van een oplossing van een lagere prioriteit.
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