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Otto de Keizer

Publicatie

Samenvatting
Vraag vanuit het NHI
In het investeringsplan NHI is aanbevolen om te onderzoeken of gekomen kan worden tot
een voorkeursalternatief voor een gelumpte benadering voor het oppervlaktewatersysteem,
die meerwaarde biedt voor zowel een regionaal grondwatermodel als het landelijke
hydrologische model (LHM). STOWA heeft daarom in het voorjaar van 2021 Deltares
gevraagd om:
• de eisen en wensen van de waterschappen te inventariseren t.a.v. een gelumpte
benadering voor het regionale oppervlaktewater, inclusief een waterverdelingsmodule;
• geschikte modelconcepten te inventariseren die aan deze eisen en wensen kunnen
voldoen.
Als blijkt dat er synergie kan worden behaald met de vervanging van de modules voor het
oppervlaktewater in het LHM kan het resultaat enerzijds worden meegenomen in het
functioneel ontwerp voor het landelijk model en anderzijds in de verdere uitwerkingen voor de
gelumpte benadering op regionaal niveau.
Deltares heeft deze vraag opgepakt in samenwerking met WENR en in interactie met
vertegenwoordigers van waterschappen en marktpartijen.
Hieronder wordt samengevat wat voor de waterschappen de belangrijkste eisen zijn voor een
regionale oppervlaktewatermodule NHI, hoe er maximale synergie met het landelijke spoor
bereikt kan worden en wordt een advies voor implementatie samengevat.
Functionele eisen van de waterschappen
Op basis van een startbijeenkomst met een grote afvaardiging vanuit de waterschappen en
aanvullende verdiepende interviewsessies met vier waterschappen uit hoog-Nederland en drie
waterschappen uit laag-Nederland zijn de wensen van de waterschappen geïnventariseerd.
Deze wensen zijn vergeleken met de wensen die eerder naar voren zijn gebracht door
Rijkswaterstaat en vervolgens verder geanalyseerd. De resultaten zijn ter toetsing voorgelegd
aan diverse marktpartijen.
Bij het peilen van de behoefte van waterschappen aan een regionale oppervlaktewatermodule
NHI bleek dat er draagvlak is: ongeveer 60% van de betrokken waterschappers geeft aan
behoefte te hebben aan zo’n module aanvullend op het grondwaterinstrumentarium. Daarbij
dient opgemerkt te worden dat de behoefte in hoog Nederland groter is dan in laag Nederland.
In de verdiepende interviews zijn de eisen verder uitgewerkt. Dit betreft zowel algemene eisen
als specifieke conceptuele eisen en wensen. Algemene eisen zoals robuuste en
reproduceerbare modelcodes, flexibiliteit (aanpasbaarheid van concepten en schaalbaarheid),
en herkenbaarheid van modeldata worden belangrijk gevonden. Uit dit laatste punt blijkt dat er
ook veel belang gehecht wordt aan een goede schematisatie. Marktpartijen bevestigen dit en
geven aan dat dit minstens zoveel aandacht verdient als de software. Verder is de algemene
eis voor open source het uitgangspunt binnen het NHI. Daarbij is het volgens de respondenten
belangrijk dat het beheer en onderhoud wel goed geregeld moet zijn.
In de volgende tabel is een samenvatting gegeven van de specifieke conceptuele functionele
eisen die de waterschappen naar voren brachten voor een eenvoudig oppervlaktewatermodel,
dat naast -, of in combinatie met 1D of 2D modelleringssoftware kan worden ingezet.
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Functionele eisen vanuit waterschappen
•

Hoofdtaak: de waterbalans van lokaal oppervlaktewater

•

Geschikt voor droge, normale en natte situaties en overgang van droog naar nat

•

Geschikt voor hellend terrein en peilbeheerst gebied/polders

•

Online via BMI te koppelen met een extern hydrodynamisch model

•

Online via BMI te koppelen met een extern waterverdelingsmodel

•

Online via BMI te koppelen met Modflow6/Metaswap

•

Uitwisseling van onttrekking/lozingsflux

•

Uitwisselingsflux te labelen met gebruiksdoel (peilbeheer, doorspoeling, landbouw)

•

Stroming in twee richtingen moet mogelijk zijn

•

Ruimtelijk verdeling representatief (sturing goed vast te leggen)

•

Vereenvoudigd hydraulisch gedrag i.v.m. belang van verhang in ruimtelijke spreiding

•

Inname/lozing stops op basis van over/onderschrijding van grenswaarde

•

Zoutfluxen op onderrand en op koppelingspunten naar extern model

•

Zoutbalans met volledige menging per bakje (evt. te koppelen)

•

Er is geen behoefte aan een optimalisatie/beslismodel op basis van verdringingreeks/prioritering

•

Onderscheid in RWZI, afvoer naar lokaal oppervlaktewater en riool overstort

Gewenste synergie met het landelijke spoor
Wanneer de regionale eisen en wensen worden vergeleken met die van de landelijke
toepassing komt op hoofdlijnen sterke overlap naar voren met de eisen voor het regionale
watersysteem in de landelijke modellering.
Naast de overlap van eisen zijn er ook verschillen. Enerzijds zijn door de waterschappen extra
functionaliteiten genoemd, bijvoorbeeld stromingen in twee richtingen, onderscheid naar
RWZI-afvoer en riooloverstort, en beperkingen van onttrekkingen en lozingen d.m.v. inname
stops. Daarnaast worden meer accenten gelegd en aanvullende wensen benoemd voor het
kunnen simuleren van specifieke regionale processen en maatregelen, zoals maaiveld
gerelateerde processen, droogval van kleine watergangen en peilgestuurde drainage en
subirrigatie.
Opvallend is dat bij de gevraagde waterschappers geen behoefte is om de regionale
waterverdeling te kunnen simuleren op basis van prioriteiten of de verdringingsreek; het sturen
op basis van vaste (splitsings)regels volstaat. Dit betekent dat - ondanks de grote overlap in
de wensen van de simulatie van het regionale watersysteem - de voor Rijkswaterstaat
belangrijke eis om de interactie van het regionale watersysteem met de landelijke
waterverdeling te kunnen simuleren niet terugkomt in de wensen van de geïnterviewde
waterschappers. Dit wordt door de regio gezien als een specifieke functionaliteit voor het
landelijke model. Vanuit het perspectief van het landelijk model beperkt de overlap zich daarom
tot een deel van de functionaliteiten van het regionale watersysteem.
Vervanging SIMRES en MOZART
In essentie wordt door de waterschappen gevraagd om voor uitwerking van de regionale
oppervlaktewatermodule NHI de bestaande SIMRES-concepten over te nemen en zo nodig
aan te vullen met additionele functionaliteiten, terwijl er vanuit het landelijke spoor een opvolger
en uitbreiding van MOZART-functionaliteiten gevraagd wordt, desgewenst uit te breiden met
concepten in SIMRES om regionale processen beter mee te nemen.
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Op basis van deze eisen en wensen van de waterschappen is een aanzet gegeven voor een
functioneel ontwerp, en een eerste advies voor de uitwerking ervan in software. Het
uitgangspunt zijn gelumpte oppervlaktewater eenheden (“bakjes”), die met elkaar in verbinding
staan via een netwerk, al dan niet gecombineerd met wateren die expliciet met een hydraulisch
model worden gesimuleerd. De berekeningen in het oppervlaktewater dienen gekoppeld te
kunnen worden aan berekeningen van het bodem- en grondwater in MetaSWAP en
MODFLOW 6. Vanuit de marktpartijen is geadviseerd om vanwege de rekentijden simpel te
beginnen in pilots en langzaam uit te breiden waar nodig. Daarbij is geadviseerd om een
gelumpt model concept op basis van (vereenvoudigd) hydraulisch gedrag te overwegen.
Voor advisering over de gebruiken software is eerst een groslijst gemaakt van 15 bestaande
modelcodes. In een eerste selectie zijn 10 van deze modelcodes afgevallen, omdat deze
teveel procesdetail bevatten, en/of meer gericht waren op optimalisatie dan simulatie, en/of
omdat deze codes niet voldoen aan de eis van open source. Vervolgens zijn 5 modelcodes
nader geïdentificeerd.
Advies
Geconcludeerd wordt dat een nieuwe of aangepaste module moet worden opgezet; de
bestaande modelcodes voorzien namelijk niet in de gewenste regionale functionaliteiten, of
zijn vanuit het oogpunt van beheer en onderhoud ongunstig om op voort te bouwen.
Uiteraard dient de nieuwe module aan alle bovengenoemde regionale conceptuele eisen te
voldoen (o.a. stroming in twee richtingen, kunnen labelen van gebruiksdoel, kunnen
toepassen van innamestops). Daarnaast wordt het belangrijk gevonden dat de nieuwe
module inzetbaar en volledig integreerbaar is met zowel de belangrijkste hydraulische
modellen alsook de belangrijkste regionale grondwatermodellen gebaseerd op MODFLOW 6
- MetaSWAP. Tevens is flexibiliteit (aanpasbaarheid) en onderhoudbaarheid belangrijk.
Als er niet voorgebouwd kan worden op een bestaande source code is er qua
programmeertaal keuzevrijheid. Deltares en WENR adviseren deze keuzevrijheid te benutten
en de nieuwe module te baseren op een moderne en toekomstbestendige programmeertaal,
zoals Julia. Deze programmeertaal combineert de rekenkracht van een klassieke
programmeertaal als Fortran of C met de gebruikersvriendelijkheid van Python, waarbij er
mogelijkheden zijn om de rekenperformance te optimaliseren (op zowel CPU als GPU
hardware). Belangrijk is dat de nieuwe module via BMI-koppelingen ingezet kan worden en
makkelijk kan interacteren met bestaande modelsoftware (o.a. MODFLOW 6 - MetaSWAP,
D-HYDRO Suite 1D2D). Met betrekking tot beheer en onderhoud kan er gekozen worden om
het beheer en onderhoud onder te brengen onder bijvoorbeeld iMOD of de D-HYDRO suite.
Bij de technische implementatie wordt geadviseerd gebruik te maken van bestaande functiebibliotheken, zodat bestaande componenten (voor onder meer de afhandeling van input en
output, datastructuren, koppelingen en build servers) kunnen worden hergebruikt. Daarvoor
wordt geadviseerd gebruik te maken van bestaande bibliotheken in Julia die beschikbaar zijn
in het open source wflow-raamwerk. Het gaat hierbij dus niet om specifieke hydrologische
functionaliteit uit wflow, maar om veel van de zonet genoemde generieke functiebibliotheken.
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1

Inleiding
Voor de modellering van grond- en oppervlaktewater zijn gedetailleerde procesmodellen
beschikbaar. In de praktijk van het Nederlandse waterbeheer worden hier vaak MODFLOW,
SOBEK en D-HYDRO voor ingezet. Voor gekoppelde berekeningen van grond- en
oppervlaktewater is het vaak praktisch niet mogelijk om alle oppervlaktewateren expliciet te
modelleren, en is er naast de gedetailleerde hydraulische berekeningen ook behoefte aan een
gelumpte benadering, waarin een verzameling van kleinere oppervlaktewateren in een
stroomgebiedjes worden gerepresenteerd via vereenvoudigde relaties voor samengestelde
peilen, volumes en bergingsverandering.
De gewenste ontwikkeling van een oppervlaktewatermodule voor een gelumpte benadering
voor het oppervlaktewater kent al een voorgeschiedenis van enkele jaren.
Ten behoeve van landelijke modellering is in 2016 in opdracht van Rijkswaterstaat gewerkt
aan een voorstudie (Gijsbers en Barneveld, 2016) voor vervanging van de software van
MOZART en het Distributiemodel (DM). Daarbij zijn ook vanuit waterschappen wensen
ingebracht, maar deze zijn destijds niet verder uitgewerkt door het ontbreken van financiering.
Vervanging van de oppervlaktewatersoftware in het landelijk model is in 2017 en 2018 in gang
gezet, maar uiteindelijk heeft dit niet geleid tot het gewenste resultaat, omdat met de
combinatie van de gebruikte software en de (verouderde) data geen plausibele
modelresultaten konden worden verkregen. Door Rijkswaterstaat is recent besloten om de
eisen en wensen aan te scherpen (Muurling-van Geffen & Werkman, 2020). Deltares heeft op
basis van deze aangescherpte wensen het advies voor vervanging van DM en MOZART
herzien (Gijsbers et al, 2020). Daarbij is onder meer aangeraden gebruik te maken van nieuwe
NHI-data voor het regionale oppervlaktewatersysteem, op basis van HyDAMO. En voor
verdere uitwerking te onderzoeken of er synergie is te behalen met wensen voor regionale
modellering.
Voor regionale modellering wordt in de praktijk van het modelleren van grondwater maar
mondjesmaat gebruik gemaakt van koppelingen aan regionale oppervlaktewatermodules, op
basis van een gelumpte benadering van het oppervlaktewatersysteem. In het verleden is voor
enkele regionale modelinstrumenten gebruik gemaakt van een koppeling aan het model
SIMRES (SIMGRO), maar deze modelcode is de afgelopen jaren niet meer onderhouden. In
het kader van het kennisprogramma Lumbricus is ook de behoefte aan een gelumpte
benadering van het oppervlaktewater gesignaleerd. Binnen Lumbricus is in samenwerking met
de waterschappen Limburg en Aa en Maas de afgelopen 2 jaar gewerkt aan een prototype
voor koppeling van MODFLOW, MetaSWAP en D-HYDRO. Uitwerking van een aanvullende,
gelumpte benadering is als vervolgactiviteiten aanbevolen, maar deze ontwikkeling kon nog
niet binnen het beschikbare budget worden opgepakt. Verder wordt in de praktijk wel vaker
gebruik gemaakt van hydraulische modellen voor de grotere oppervlaktewateren (in SOBEK),
die al dan niet op afstand zijn gekoppeld aan de grondwatermodelberekeningen.
In het investeringsplan NHI (zie http://nhi.nu/nl/index.php/uitvoering/) is aanbevolen om een
proces te starten om met regionale en landelijke waterbeheerders samen te onderzoeken of
gekomen kan worden tot een voorkeursalternatief voor een gelumpte benadering voor het
oppervlaktewatersysteem die meerwaarde biedt in combinatie met zowel een regionaal
grondwatermodel als het landelijk hydrologisch model (LHM). In dit voorstel wordt met de
lessen van de afgelopen jaren een eerste invulling gegeven aan dit proces, in samenwerking
tussen Deltares en Wageningen Environmental Research met inbreng van vertegenwoordigers
van de waterbeheerders en marktpartijen.
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1.1

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de regionale eisen en wensen ten aanzien van een
oppervlaktewatermodule NHI. Daarbij wordt eerst ingegaan op de gevolgde werkwijze, die
vorm is gegeven door sessies met regionale partijen en marktpartijen. De uitvoer van deze
sessies is weergegeven in de bijlagen.
In hoofdstuk 3 wordt een samenvatting gegeven van de eisen die eerder door Rijkswaterstaat
zijn gesteld aan de landelijke modellering, in hoofdstuk 4 worden de eisen en wensen voor
regionale en landelijke modellering met elkaar vergeleken.
Hoofdstuk 5 gaat in op het functionele ontwerp dat volgt uit de regionale eisen en wensen. Het
advies richting NHI voor de software is gegeven in hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7 tenslotte, gaat in
op de aanbevelingen voor vervolg.
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2

Eisen en wensen vanuit de regio

2.1

Gehanteerde aanpak
Het onderzoek naar de eisen en wensen vanuit de regio is 6 april 2021 gestart met een
algemeen informerend overleg voor alle waterschappen. In de bijeenkomst waren 19
waterbeheerders aanwezig die meer dan de helft van de waterschappen in Nederland
vertegenwoordigden, ook Rijkswaterstaat was vertegenwoordigd.
In de startbijeenkomst is de context van de opdracht en het proces toegelicht1 en zijn alvast
enkele wensen voor verdere uitwerking gepeild (bijlage A). Het overleg is gevolgd door
verdiepende interview sessies met eerst vertegenwoordigers van 3 waterschappen uit laagNederland (15 april 2021) en vervolgens een sessie met 4 waterschappen in hoog-Nederland
(20 april 2021). Resultaten van deze interview sessies zijn te vinden in bijlage B.
De resultaten van de interviews zijn vervolgens geanalyseerd in een projectteam met
vertegenwoordigers van Deltares en Wageningen Environmental Research (WENR).
In de sessies in het projectteam is ook uitgebreid ingegaan op de (aanvullende)
functionaliteiten van SIMRES, hiervoor wordt verwezen naar een samenvattend overzicht van
de status van SIMRES in bijlage C, en de verdere uitwerking in hoofdstuk 6.
Het concept advies is vervolgens besproken met een aantal marktpartijen. De reacties van
deze partijen is herkenbaar verwerkt, doorgaans aan het eind van elk hoofdstuk.
In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de interviews samengevat. Tevens is er per aspect
meteen een vertaling gemaakt naar wat dit betekent in de zin van functionele eisen voor
conceptuele uitwerking.

2.2

Algemene / niet-conceptuele eisen en wensen
Bij ruim 60% van de respondenten is er behoefte aan een oppervlaktewatermodule naast het
grondwaterinstrumentarium. Bij 1/3 van de respondenten is er nog geen mening en bij slechts
5% van de ondervraagden is er geen behoefte. Hierdoor kan worden gesteld dat bij de
aanwezige waterschappen draagvlak is voor uitwerking van een oppervlaktewatermodule NHI.
De behoefte voor verdere uitwerking van een regionale module is groter in hoog Nederland
dan in laag Nederland.
Naast een eenvoudige benadering van bakjes met routing, is er ook behoefte aan hydraulische
modellering en een waterverdelingsmodule voor bovenregionale/landelijk afweging; voor beide
zijn al instrumenten aanwezig. Uitwerking van de oppervlaktewatermodule moet hier dus
gezien worden als extra instrument om bepaalde vraagstukken op te pakken, maar niet alle
vraagstukken kunnen hiermee worden opgepakt.

——————————————
1

De presentaties in de startbijeenkomst zijn te vinden op de website NHI: zie
http://www.nhi.nu/nl/index.php/uitvoering/actueel/modelcodes/
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Naast zeer specifieke conceptuele wensen en eisen (zie de volgende paragrafen) zijn er
algemene wensen en eisen, bijvoorbeeld ten aanzien van het open source zijn van
modelcodes. Voor de inventarisatie van deze algemene wensen en eisen zijn de
geïnterviewden gevraagd een rangorde van belangrijkheid aan te geven. Hieruit kwam naar
voren dat de belangrijkste punten voor de ontwikkeling van een nieuw oppervlaktewater model
1) robuustheid (reproduceerbaarheid), 2) flexibiliteit en 3) herkenbaarheid / goed beheer &
onderhoud zijn.
Voor herkenbaarheid is in de workshops door de waterbeheerders meegegeven vooral op zoek
te gaan naar modelconcepten die goed aansluiten bij de beschikbare data en die ook
herkenbare uitvoer genereren. De flexibiliteit betreft zowel aanpasbaarheid van het
modelconcept (binnen de module flexibel kunnen kiezen uit -, en schakelen tussen meerdere
concepten, of aan een veranderende vraagstelling) als schaalbaarheid in ruimtelijke resolutie
(verschillende schaalniveaus van lumpen, afhankelijk van het vraagstuk).
Uit de detail interviews komt de verdeling naar boven zoals genoemd in de volgende tabel:
Tabel 2.1: Door geïnterviewden aangegeven rangorde van de algemene wensen en eisen.
Percentage toegekend aantal punten
Robuust (reproduceerbaar)

17%

Flexibel (aanpasbaar)

16%

Beheer en onderhoud

13%

Schematisatie herkenbaar / logisch

13%

Regionaal en landelijk relevant

11%

Open Source

9%

Brede kennisbasis

9%

Brede gebruikersbasis

7%

Open source is als uitgangspunt benoemd voor de verdere ontwikkeling binnen NHI. De
geïnterviewden geven aan dat open source vooral inhoudelijk interessant bevonden wordt
i.v.m. aanpasbaarheid van de code, controleerbaarheid en in het algemeen biedt het
mogelijkheden voor verbreding van de samenwerking, bijvoorbeeld met universiteiten. Er is
voldoende besef dat open source niet hetzelfde is als gratis onderhoud van de code en dat de
kosten hiervoor dus mede door de waterschappers gedragen moeten worden.
Bij het onderwerp open source geven de geïnterviewden aan dat vooral het beheer en
onderhoud goed op orde moet zijn. Om de kosten hiervoor te drukken helpt een brede
gebruikersbasis die hieraan bijdraagt. In het algemeen is het belangrijk dat meerdere
adviesbureaus in ieder geval als gebruikers met de modelcode aan de slag moeten kunnen.
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2.3

Gewenst toepassingsbereik
oppervlaktewater

van

een

eenvoudige

module

voor

De belangrijkste wateropgaven zijn ‘te veel’ en ‘te weinig’ en een goede waterbalans, zodat de
aquatisch ecologen goed hun KRW-gerelateerde activiteiten (‘te vies’ en ‘te arm’) kunnen
uitoefenen. Het te ontwikkelen eenvoudige oppervlaktewater model moet zich met name
richten op de normale situaties en de droge situaties, aangezien hier weinig alternatieven
voorhanden zijn. De natte situatie moet voldoende goed gepresenteerd worden voor simulatie
van de overgang nat-droog en voor meerjarige analysis. Het vereenvoudigde model hoeft
echter niet in staat te zijn om detail analyses voor extreem natte situatie te faciliteren. Op dat
moment wordt verwacht dat de modelleur overstapt naar een koppeling met volledige 1D2D
modelleringssoftware zoals bijvoorbeeld D-HYDRO Suite 1D2D.

2.4

De belangrijkste processen
Onderstaande figuur geeft een schematische indeling van het watersysteem en de
daarbinnen voorkomende processen. Tijdens de algemeen informerende startbijeenkomst is
dit schema als vertrekpunt gehanteerd. Een belangrijk aspect in dit figuur is de scheiding
tussen land dekkende processen en processen die enkel in de open water lichamen een rol
spelen. Belangrijk is ook de scheiding van processen en functies. Een dergelijk schema
wordt gebruikt voor het uitdenken van de rol en verantwoordelijkheid van elke component in
het modelsysteem, inclusief de te ontwikkelen oppervlaktewater module.

Figuur 2-1 Schematische indeling van het watersysteem en de daarbinnen voorkomende processen.
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Vervolgens is in detail-interviews aangegeven welke van deze processen ondersteund dienen
te worden. Dit zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

neerslag-maaiveld berging-afvoer naar oppervlaktewater
neerslag-maaiveld berging-afvoer naar RWZI
neerslag-verdamping-infiltratie
uitwisseling grondwater-oppervlaktewater
droogval en perceel/peilvak uitwisseling o.b.v. beschikbaarheid
overschot/tekort bepaling inclusief korting op levering d.m.v. inname stops
peilbeheer
lokaal verhang en terugstuwing
wateraanvoer uit extern systeem
waterafvoer naar extern systeem
waterverdeling/sturing (binnen het watersysteem)
onttrekking voor landbouw
zoutindringing vanuit extern systeem (randvoorwaarde)
zoute kwel
zoutverspreiding binnen het systeem
doorspoeling en andere beheermaatregelen

Een aantal aspecten wordt hieronder in meer detail toegelicht.
2.4.1

Maaiveld gerelateerde processen
De huidige opzet van MODFLOW-MetaSWAP verdient een verbeterslag t.a.v. de maaiveld
processen. Voor de simulatie van bodeminfiltratie binnen MetaSWAP is inmiddels een
verbeterslag uitgewerkt, op basis van de methode van Green-Ampt (Van Walsum, 2021).
Aanvullend is het essentieel, met name voor de afvoer naar het oppervlakte water, dat een
onderscheid gemaakt kan worden in:
• het aandeel dat rechtstreeks naar het oppervlaktewater afstroomt,
• het aandeel dat naar de RWZI gaat, en
• het aandeel dat via een riool overstort in het oppervlaktewater terechtkomt.
Deze module moet in staat moet zijn om het maaiveld overschot over te dragen aan het
vereenvoudigde oppervlaktewater model (onderwerp van dit document) en aan 1D2D
modelleringssoftware zoals D-HYDRO 1D2D, zodat deze module het afvoer proces kan
realiseren. Binnen het recente Lumbricus-project is zo’n koppeling met D-HYDRO 1D2D reeds
geïmplementeerd in een prototype (zie bijlage D).

2.4.2

Waterbeweging en waterverdeling
Logischerwijs is waterbeweging voor iedereen relevant. De meeste waterschappen gebruiken
hiervoor naar tevredenheid hydrodynamische modellen (SOBEK/D-HYDRO) al worden voor
toetsingsvraagstukken t.a.v. ‘te veel’ ook pakketten zoals 3Di, Tygron en Infoworks ingezet.
Voor operationeel beheer wordt in laag-Nederland RTC-Tools ingezet.
Voor de landelijke en bovenregionale afweging (en dus het LHM) is waterverdeling van belang,
met name voor vraagstukken van ‘te weinig’ water. Idealiter is deze sturing niet alleen op
waterhoeveelheid maar ook op chloride gebaseerd. Operationeel moet op bovenregionaal
niveau ook aandacht gegeven worden aan beslissingen rondom teveel water, maar deze
operationele context vereist geen combinatie met LHM.
Voor het eigen modelleerwerk van de waterschappen kwam geen behoefte naar voren met
betrekking tot speciale prioriteit gebaseerde algoritmen voor waterverdeling. Dit wordt door de
regio gezien als een specifieke functionaliteit voor het landelijke model.
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Verdeling/verspreiding op basis van (vooraf gedefinieerde) sturings/kortingsregels voor het
stoppen van onttrekkingen/lozingen is veel belangrijker. In het algemeen bieden
(hydrodynamische) waterbewegingsmodellen voldoende mogelijkheden om de interne
verspreiding/verdeling van het beschikbare/geleverde water te modelleren. Deze
sturingsregels moeten geactiveerd kunnen worden door een lokale conditie (oppervlaktewater
peil/debiet/chloride gehalte/grondwater peil), een conditie elders in (of aan de rand van) het
eigen netwerk, of een combinatie van deze condities.
2.4.3

Eisen aan een eenvoudig waterbalans model voor lokaal oppervlaktewater
Vanwege gewenste rekentijden is het voor grotere modellen echter niet altijd wenselijk dat het
watersysteem tot in het kleinste detail niveau hydrodynamisch doorgerekend wordt. Daarom is
het logisch om de kleinere watergangen te combineren tot geschakelde bakjes, waarbij goede
functionaliteiten
beschikbaar
zijn
om
ruimtelijke
verspreidingspatronen
(sturing/aanvoer/afvoer) en berging te faciliteren zowel in peilbeheerste als vrij afwaterende
gebieden. Het bakjes model hoeft alleen de waterbalans (en zoutbalans) van het lokaal
oppervlaktewater bij te houden en moet stroming in twee richtingen (aanvoer- en afvoer)
kunnen faciliteren. Er is in het algemeen bij de geïnterviewde waterschappen geen behoefte
aan een model dat ook andere deelprocessen faciliteert, die nu in MODFLOW-MetaSWAP zijn
opgenomen.
Vanuit de waterschappen is aangegeven dat QH-relaties niet voldoende sturing op het
ruimtelijk patroon toelaat en dat mogelijk verdeelregels op splitsingen nodig zijn. Vanuit de
marktconsultatie is geadviseerd om niet zwaar te leunen op QH-relaties en verdeelsleutels,
maar een model concept te kiezen waarin hydraulisch gedrag vereenvoudigd en gelumpt
wordt en verhang bepalend is in de ruimtelijke verdeling. Berging, verhang en terugstuwing
zijn namelijk belangrijke processen voor de ruimtelijke spreiding en verdeelregels zullen niet
op elk splitsingspunt beschikbaar zijn.
Voor representatie van drainage- en aanvoer-processen (o.a. sprinkler onttrekkingen, peil
gestuurde sub-irrigatie en drainage), moet dit vereenvoudigde oppervlaktewater model bij
inname en afvoer van water rekening kunnen houden met de waterbeschikbaarheid (cq. het
waterpeil). Een vergelijkbare check op lozingsmogelijkheid is ook nodig bij afvoer. Dit kan
vertaald worden in een inname/aanvoer stop bij onderschrijding (peil, debiet, grondwaterstand)
of overschrijding (chloride) van een grenswaarde welke lokaal of elders optreedt, al dan niet in
combinatie met andere condities. Eenzelfde principe kan ook gehanteerd worden voor een
afvoerstop bij een overschrijding (peil/debiet) van een (andere) grenswaarde. Ook moet het
mogelijk zijn om onttrekkingen te beperken op basis van een datum/tijd window.
Dit vereenvoudigde oppervlaktewater model moet op fysiek aanwijsbare locaties
(kunstwerken, natuurlijke uitstroompunten) gekoppeld kunnen worden aan een ander
(netwerk) model. Dit andere (netwerk) model kan een hydrodynamisch model zijn of een
prioriteit gebaseerd beslismodel voor centrale sturing (zoals voor LHM). In deze koppeling
moet het mogelijk zijn om verschillende typen fluxen te definiëren (onttrekking/lozing met
indicatie van gebruiksdoel: peilbeheer, doorspoeling, landbouw).
Voor laag-Nederland moet het vereenvoudigde oppervlaktewater model een zoutbalans
kunnen bijhouden. Dit betekent dat het model faciliteert dat op de onderrand (bodem) zout
uitgewisseld kan worden, waarbij met name het opleggen van zoute kwel relevant is. Op de
randen met het externe systeem moet ook een zoutlast of zoutflux opgelegd kunnen worden.
Tussen de bakjes onderling moet zouttransport mogelijk zijn. Per bakje mag aangenomen
worden dat volledige menging optreedt.
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Opgemerkt wordt dat de koppeling met een grondwaterinstrumentarium als invalshoek is
gekozen, waardoor hier minder focus ligt op bijvoorbeeld het doorrekenen van piekbuien en
het afvoerverloop over maaiveld.
Voor traceerbaarheid van de oorsprong van water bestaat de wens om een tracer functie toe
te voegen aan het model. Dit biedt zowel voor de waterkwaliteit als voor de hydrologische
analyses enorm veel inzicht in het systeem.
De eisen ten aanzien van een eenvoudig oppervlaktewatermodel dat naast-, of in combinatie
met 1D of 2D modelleringssoftware kan worden ingezet zijn in de volgende tabel samen gevat.

16 van 63

Uitwerking van een regionale module oppervlaktewater NHI
11205630-031-BGS-0001, 31 oktober 2021

Tabel 2.2: Functionele eisen van de waterschappen m.b.t. een eenvoudig regionaal oppervlaktewater model.
Functionele eisen vanuit de waterschappen
Hoofdtaak: de waterbalans van lokaal oppervlaktewater
Geschikt voor droge, normale en natte situaties en overgang van droog naar nat
Geschikt voor hellend terrein en peilbeheerst/polders
Online via BMI te koppelen
(kunstwerken/natuurlijke uitlaten)

met extern hydrodynamisch model op fysiek aanwijsbare locaties

Online via BMI te koppelen met extern waterverdelingsmodel, met onderscheid tussen vraag en realisatiefase, op
fysiek aanwijsbare locaties (kunstwerken/natuurlijke uitlaten)
Online via BMI te koppelen net Modflow6/Metaswap
Uitwisseling van onttrekking/lozingsflux
Uitwisselingsflux te labelen met gebruiksdoel (peilbeheer, doorspoeling, landbouw)
Stroming in twee richting mogelijk (onderscheid tussen aanvoer en afvoer situaties, met aanvoer zowel vanaf
bovenstrooms als benedenstrooms)
Ruimtelijk verdeling representatief (sturing goed vast te leggen)
Vereenvoudigd hydraulisch gedrag i.v.m. belang van verhang in ruimtelijke spreiding (Na marktconsultatie
geïntroduceerd ter vervanging van ‘Peilbeheer op basis van QH/QdH-relaties’)
Inname/lozing stops op basis van over/onderschrijding van grenswaarde (grondwaterstand, peil, debiet, chloride)
lokaal of elders in het netwerk
Zoutfluxen op onderrand (kwel)en op koppelingspunten naar extern model
Zoutbalans met volledige mening per bakje (of online te koppelen met zoutbalans model)
Geen optimalisatie/beslismodel op basis van verdringingreeks/prioritering
Neerslag-afvoer proces moet onderscheid kunnen maken in afvoer naar RWZI, afvoer naar lokaal oppervlaktewater
en riool overstorten

2.4.4

Schematisatie
Het peilvak of de afwateringseenheid is in veel situaties een geschikte ruimtelijke eenheid voor
toepassing van een bakje in het bakjes model. Afhankelijk van het vraagstuk en de
gehanteerde sturingsregels kan een groter gebied gelumpt worden tot een bakje. Flexibiliteit
in automatisch genereren van op/afgeschaalde schematisaties is hiervoor gewenst, zie figuur
2.1 voor enkele voorbeelden. Voor hellende gebieden moet hierbij rekening mee gehouden
worden dat Q-h relaties per kunstwerk goed afleidbaar en representatief zijn, maar Q-h relaties
afleiden op een groter gebiedsniveau kan leiden tot minder representatief gedrag (nader
onderzoek zou gewenst zijn). Netwerk modellering op basis van grotere ruimtelijke eenheden
vereist ook dat een peilcorrectietabel opgezet wordt om het gemiddeld peil van het netwerk
element op peilvak niveau door te koppelen naar het grondwatermodel.
In het (automatisch) afleiden van een schematisatie (op basis van hydrologische begrenzing
waterschappen) is eenduidigheid van terminologie belangrijk. Niet elk waterschap gebruikt de
termen primair, secundair en tertiaire waterlopen op dezelfde manier.
In de interviewsessie met hoog Nederland kwam naar voren dat er behoefte is om bij de
primaire en secundaire waterlopen makkelijk te kunnen schakelen tussen expliciete
modellering van waterlopen en het lumpen van waterlopen in een bakje. Tertiaire waterlopen
kunnen praktisch altijd worden gelumpt. Dit vereist naast uitwerking in de modelconcepten ook
uitwerking in de flexibiliteit in de modelgeneratoren in het NHI.
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Figuur 2.1 Voorbeelden van ruimtelijke gelumpte modeleenheid opgeschaald van tertiair (rechtsboven), naar
secundair (links onder), naar primair niveau (rechtsonder)

2.5

Reflectie vanuit de markt op de eisen en wensen vanuit de regio
Vanuit de marktconsultatie wordt aandacht gevraagd voor het schematisatie proces. Dit lijkt
onderbelicht in de adviesopdracht en advisering. Functionele wensen (bijvoorbeeld
verdeelsleutels op elk splitsingspunten) zijn niet haalbaar als de onderliggende data niet of niet
voldoende gestandaardiseerd beschikbaar is. Beschikbaarheid van basisdata bepaalt wat er
geschematiseerd kan worden en bepaalt daarmee de implementeerbaarheid van een
modelconcept. Geadviseerd wordt om vanuit de data beschikbaarheid en schematisatie
mogelijkheden een modelconcept te ontwikkelen dat met de beschikbare data eenvoudig
schaalbaar is en zo goed mogelijk aan de eisen voldoet. Hierbij zou de focus moeten liggen op
het lumpen van hydraulisch gedrag en niet op (het afleiden en/of lumpen van) QH-relaties.
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Vanuit de marktconsultatie is ook uitgesproken dat meer aandacht voor het stedelijk gebied
nuttig is (splitsing afvoer oppervlaktewater - RWZI - riooloverstort), maar dat hier een goede
balans gevonden moet worden.
Pilots zijn essentieel. Binnen de pilots moet schaalbaarheid en gebruiksgemak in model opzet
een voorname rol krijgen zodanig dat het eenvoudig is om een balans te vinden tussen
rekentijd, schaalniveau en nauwkeurigheid. Indien door opschaling meerdere peilvakken
samengebundeld zijn in één bakje moet hierbij ook aandacht zijn voor het afleiden van een
bijbehorende peilcorrectietabel voor MODFLOW-MetaSWAP Tevens moet het
ontwikkelproces van pilots naar het landelijk model goed uitgestippeld worden; geen big bang
maar een groeiproces waarin bijvoorbeeld het aantal regionale modellen zich als een vlek over
het land uitbreidt. Vanuit het LHM zal tegelijkertijd een ontwikkelproces van landelijke
schematisatie van het landelijk waterverdelingsnetwerk moeten plaatsvinden die op steeds
meer locaties een verbinding krijgt met de regionale systemen.
Terminologie moet helder vastgelegd zijn, met name in het modelconcept, zodat termen zoals
peilvak-perceel-afwateringseenheid en primair-secundair-tertiaire waterlopen op eenduidige
manier geïnterpreteerd worden, zelfs als het woordgebruik tussen waterschappen onderling
verschilt.
NHI moet helder definiëren wat de term open source inhoudt (licentievorm, code
beschikbaarheid etc.). Vanuit de markt wordt het gewaardeerd als de onderliggende model
code zonder login beschikbaar is, bijvoorbeeld op de NHI-website.
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3

Eisen RWS t.a.v. vervanging MOZART en DM
In het vorige hoofdstuk zijn eisen en wensen vanuit de regio beschreven, deze zullen in het
volgende hoofdstuk worden vergeleken met de eerder uitgesproken eisen en wensen voor
vervanging van MOZART en DM in het landelijke model (LHM). Daarom zijn hieronder de
eisen en wensen ten aanzien van de landelijke modellering herhaald (referentie: hoofdstuk 2
van het rapport ‘Functioneel ontwerp LHM-oppervlaktewater’, Gijsbers et al, 2021).

3.1

Inleiding
Voor de landelijke toepassing LHM is al geruime tijd de wens om MOZART en DM te
vervangen; in 2016 zijn de eisen en wensen uitgebreid geïnventariseerd (Gijsbers en
Barneveld, 2016). Recent zijn deze eisen en wensen binnen Rijkswaterstaat geëvalueerd ten
aanzien van zoetwatervoorziening en aangescherpt (Muurlings-van Geffen & Werkman,
2020).
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.

3.2

Eisen vanuit zoetwatervoorziening t.a.v. LHM
In Tabel 3.1 zijn de eisen voor zoetwatervoorziening samengevat. Voor een gedetailleerde
beschrijving van de eisen wordt verwezen naar (Muurlings-van Geffen & Werkman, 2020).
Tabel 3.1 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 waterverdeling2

Eis WV5b

Optimalisatie van de waterverdeling over een tijdshorizon (bijv. 46 dagen) t.b.v. tijdige buffering 2

WV5c

Optimalisatie van de waterverdeling over een ensemble van verwachtingen van neerslag,
verdamping en rivierafvoer2

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

——————————————
2

Voor LHM is recent de eis tot wiskundige optimalisatie over tijd en ruimte in het landelijk waterverdelingsnetwerk
vervangen door de eis om op basis van vastgelegde stuurregels te functioneren (Ligtenberg en Werkman, sept
2021).
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Deze lijst van eisen kan in 2021 nog wijzigen als gevolg van een prioritering van eisen en
wensen binnen het Deltaprogramma Zoetwater, die tot doel heeft te onderzoeken welke
maatregelen in een volgende berekeningsronde voor Zoetwater (in 2024) gefaciliteerd
moeten worden. Recent is de prioritering van zoetwater gewijzigd en zijn de eisen ten
aanzien van optimalisatie (eisen 5a,5b en 5c) vervallen (Ligtenberg en Werkman, 2021).
Opgemerkt wordt dat de specifieke eisen die door RWS zijn gesteld (bijvoorbeeld ten aanzien
van het berekenen van watervraag en wateraanbod op basis van de verdringingsreeks)
vooral ten dienste staan van goede berekening van de waterverdeling in het landelijke
waterverdelingsnetwerk. Dat wil zeggen dat niet alle eisen per definitie ook gelden voor
uitwerking tot diep in de regionale watersystemen. De waterverdelingseis die ingaat op
representatie van relevante bergings- en vertragingsprocessen bijvoorbeeld, is voor de
grotere doorlopende wateren (het landelijk waterverdelingsnetwerk) daadwerkelijk een eis,
maar voor de sloten en haarvaten in het regionale watersysteem is dit als wens geformuleerd
(Gijsbers en Barneveld, 2016).

3.3

Aanvullende eisen en wensen vanuit waterkwaliteit en overige nietconceptuele aspecten
Op basis van de voorstudie voor de vervanging van MOZART en DM (Gijsbers en Barneveld,
2016) en de ervaring in het aansluitende ontwikkeltraject zijn de eisen en wensen uitgebreid
(Gijsbers et al., 2020) voor de onderdelen waterkwaliteit, beheer en onderhoud en voor
overige praktische aspecten voor toepassing (zie Tabel 3.2 en Tabel 3.3) .
Deze functionele eisen worden hieronder verder toegelicht.
Tabel 3.2 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)

Eis WK4

Heldere koppeling tussen netwerk schematisatie en KRW lichamen

Eis WK5

Scheiding van waterlichamen met verschillende verblijftijden

Tabel 3.3 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
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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.
Voor het beheer en onderhoud is een online koppeling van de oppervlaktewatermodule met
MODFLOW en MetaSWAP het uitgangspunt; een off-line koppeling moet mogelijk zijn
(Gijsbers en Barneveld, 2016). Een beperkte complexiteit van de combinatie en/of koppeling
van modelcodes is daarbij als afzonderlijke basiseis gesteld. Vanuit het beheer en
onderhoud en de toepassingsgerichtheid worden verder 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 voor het landelijke model, verdeeld over vele
lokale netwerken.
O2 Acceptabele rekentijd en geheugengebruik. 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 toegankelijk zonder licentiekosten, en onderhoud moet uitgevoerd kunnen worden door
meerdere personen. In het voortraject (Gijsbers en Barneveld, 2016) is bovendien benadrukt
dat verwacht wordt dat de code bredere toepassing kent dan alleen NHI, zodat meer
organisaties bijdragen aan ontwikkeling en beheer en onderhoud.
Tot slot zijn in het voortraject specifieke eisen gesteld aan de ondersteuning van
bestandsformaten (NetCDF-CF/IDF/CSV), ook is aangegeven dat uitvoer in het hydbestandsformaat moet kunnen worden gegenereerd, ten behoeve van de
waterkwaliteitsmodellering.
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4

Analyse eisen waterschappen versus eisen RWS
In hoofdstuk 2 zijn op basis van de interviews met de waterschappen de algemene en
conceptuele eisen en wensen vanuit de regio beschreven, inclusief een aanzet naar wat dit
betekent voor functionele eisen.
Recent is binnen LHM-kader een advies aan Rijkswaterstaat uitgebracht voor de vervanging
van de oppervlaktewatermodules van het regionale systeem (MOZART) en het
waterverdelingsnetwerk (DM). Wanneer de eisen en wensen voor de landelijke NHItoepassing worden vergeleken met die vanuit de regio komt op hoofdlijnen het volgende
beeld naar voren:
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•

De eisen en wensen vanuit de regio hebben een zeer grote overlap met de eisen
voor vervanging van het regionale systeem (MOZART) in het landelijk model (dus
niet het distributiemodel):
o Algemene eisen, zoals het gebruik van openbaar beschikbare modelcodes,
en een voldoende breed ontwikkel- en onderhoudsteam voor de modelcode
zijn vergelijkbaar.
o De wensen voor de inhoudelijke functionaliteiten komen grotendeels goed
overeen, denk aan representatieve berekeningen van de interactie grond- en
oppervlaktewater en representatieve peilen als randvoorwaarde in de
grondwaterberekeningen.
o Voor de ruimtelijke schematisatie is het in beide benaderingen gewenst om
direct aan te sluiten op het detailniveau van de peilgebieden van de
waterschappen.
o Operationele eisen voor de software, zoals acceptabele rekentijden (binnen
1 dag, bij voorkeur binnen 8 uur) voor grotere modelgebieden lijken
vergelijkbaar. Bij de interpretatie van deze wensen wordt er rekening mee
gehouden dat aard en omvang van modelsimulaties in de praktijk sterk
kunnen variëren.

•

Vanuit de regio is t.o.v. de ‘LHM-eisen’ een aantal aanvullende wensen geuit. Voor
verdere uitwerking van het functioneel ontwerp en het software advies zijn met name
de volgende eisen van belang:
o De mogelijkheid om in twee richtingen stroming te simuleren (onderscheid
tussen aan-en afvoer situaties, ook bij aanvoer van beneden af).
o In het neerslag-afvoer proces moet onderscheid gemaakt kunnen worden
tussen afvoer naar een RWZI, afvoer naar lokale oppervlaktewateren en riool
overstorten.
o Mogelijkheid tot beperking van onttrekkingen en lozingen d.m.v.
inname/lozing stops, op basis van optreden condities (lokaal of elders in het
netwerk). Deze condities kunnen worden uitgedrukt in een peil, debiet,
chloride gehalte of grondwaterstand.
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•

Daarnaast is in de regionale respons logischerwijs meer accent gelegd op
functionaliteiten en processen die sterker van belang zijn in het regionale
waterbeheer, in vergelijking tot het toepassingsgebied van het landelijk model, dat
focust op waterverdeling en simulatie van gemiddelde en droge omstandigheden,
bijvoorbeeld:
o Goede simulatie van piekafvoeren.
o Meer aandacht voor maaiveld gerelateerde processen.
o Droogval van (al dan niet kleinere) watergangen.
o Lokaal verhang en terugstuwing.
o Regionale maatregelen zoals peil gestuurde drainage en subirrigatie.

•

Verder valt op dat er vanuit de regio weliswaar belang wordt gehecht aan simulatie
van regionale waterverdeling, maar bij doorvragen blijkt er vooral behoefte aan
sturing op basis van vastgelegde (splitsings)regels. Bij de geïnterviewden is geen
belangstelling gebleken voor (automatische) optimalisatie van de waterverdeling op
regionale schaal, bijvoorbeeld aan de hand van een prioritering zoals die beschreven
wordt met de zogenaamde verdringingsreeks. Waterschappen onderschrijven dat
bovenregionale waterverdeling wel een belangrijk element is voor het LHM, welke de
randvoorwaarden schept voor de regionale modellering.

•

Vanuit het perspectief van het landelijk model betekent dit dat - naast het
overlappend deel – belangrijke eisen voor de simulatie van de waterverdeling in het
regionale oppervlaktewater niet terugkomen in de eisen van de waterschappen.
Deze specifieke eisen zijn verweven met de eisen voor het landelijke
waterverdelingsnetwerk (in DM). Voor specificatie van deze eisen die betrekking
hebben op de simulatie van watervraag en waterallocatie wordt verwezen naar het
functioneel detailontwerp van MOZART (Rijkswaterstaat en Sogeti, 2005). Overigens
zijn deze twee sets eisen, vanuit landelijk, resp. regio, niet conflicterend met elkaar,
louter complementair.

Samengevat wordt geconcludeerd dat er synergie in de uitwerking van het landelijk spoor en
het regionale spoor is te behalen wanneer bij het functioneel ontwerp en de softwarekeuzes
niet alleen rekening wordt gehouden met de overlappende eisen en wensen, maar juist ook
met de complementaire eisen en wensen in beide sporen.
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5

Het functionele ontwerp

5.1

Eerste schets van het functionele ontwerp
Op basis van de eisen en wensen die zijn beschreven in de vorige hoofdstukken, kunnen we
nu een eerste vertaalslag maken richting een model concept en schematisatie. Het
uitgangspunt zijn gelumpte oppervlaktewater eenheden (“bakjes”), die met elkaar in
verbinding staan via een netwerk, al dan niet gecombineerd met wateren die expliciet met
een hydraulisch model worden gesimuleerd. De processen op het land worden berekend met
het gedistribueerde model, op basis van de rekenkernen MODFLOW en MetaSWAP, die aan
het bakje gekoppeld zullen worden.
Figuur 5.1 geeft een impressie hoe het watersysteem geschematiseerd kan worden, waarbij
grid cellen gegroepeerd worden, en aan een netwerk model worden verbonden.

Figuur 5.1 – Voorbeeld van een schematisatie waarbij groepen van grid cellen aan een netwerk voor
oppervlakte water gekoppeld zijn. Uit de documentatie van Surface-Water Routing (SWR1), J.D. Hughes,
2012.

25 van 63

Uitwerking van een regionale module oppervlaktewater NHI
11205630-031-BGS-0001, 31 oktober 2021

5.1.1

Vereenvoudigd oppervlaktewatermodel
In Figuur 5.2 is een schematische weergave van een vereenvoudigd oppervlakte model
gegeven in de vorm van een netwerk van gekoppelde bakjes, dat verschillende waterlopen in
de praktijk vertegenwoordigt. Modelmatig zullen de eigenschappen van deze waterlopen
worden vertaald in een samengestelde bergings-relatie en afvoer of weerstand-relatie. Vanuit
de marktconsultatie wordt geadviseerd om (vereenvoudigd) hydraulisch gedrag mee te
nemen en (ruimtelijk) te lumpen. Een korte toelichting op mogelijke invullingen en voor- en
nadelen is gegeven in onderstaande tekstbox. Vanuit het netwerk bezien, kan het bakje
worden samengevat als één punt, dat als een knoop in het netwerk kan worden beschouwd.
Binnen een bakje worden het volume water en de concentratie zout bijgehouden. Omdat het
lumpen van watergangen in een bakje resulteert in één (gemiddeld) oppervlaktewater peil,
moet een peilcorrectie tabel toegepast kunnen worden om elke gridcel van het
grondwatermodel een correct oppervlaktewaterpeil te leveren.
Variatie in stromingsconcepten
De algoritmen voor berging en afvoer van water worden in dit rapport ingedeeld in twee groepen:
Bergings-afvoer relaties gebaseerd:
1. MOZART is gebaseerd op het gebruik van bergings-afvoer relaties (QH en SH-relaties).
2. SIMRES werkt iets geavanceerder. SIMRES is gebaseerd op het gebruik van bergingsafvoer relaties, in combinatie met Q-DH relaties voor verdronken situaties en een stopflow
concept als het benedenstrooms peil hoger ligt.
(Water- en) Impulsbalans gebaseerd:
Vereenvoudiging van de ondiep water vergelijking kan op meerder manieren:
1. Kinematic wave: weglaten van lokale versnellingsterm, convectieve versnellingsterm en
zwaartekracht gradiënt
2. Diffusive wave: weglaten van lokale versnellingsterm en convectieve versnellingsterm
3. Local inertia approximation: weglaten van convectieve versnellingsterm.
Indien in dit document de term vereenvoudigde hydraulica wordt gebruikt, refereert dit naar
vereenvoudigde versies van de ondiep water vergelijkingen. Deze vereenvoudigde versies zijn
significant sneller door te rekenen t.o.v. de volledige St.Venant vergelijkingen met beperkt verlies van
nauwkeurigheid (Martins et al. 2017).
Verder zouden nog andere vormen van een meta model afgeleid kunnen worden.
Het voordeel van berging-afvoer relaties is de eenvoud en rekensnelheid. Een belangrijk nadeel is
de noodzaak tot extra regels voor ruimtelijke spreiding. Gebruik van een berging-afvoer relatie vergt
voorwerk om de weerstand en watergang profielen om te vormen.
Het voordeel van water- en impuls gebaseerde oplossingsmethoden (m.u.v. kinematic wave) is dat
deze verhang berekenen en daarmee de ruimtelijke spreiding automatisch baseren op fysisch
gedrag. Tevens vereist deze benadering minder voorwerk omdat deze oplossingsmethoden direct
gebruik maken van de weerstand en watergang profielen. Nadeel is een langere rekentijd en de
noodzaak om kunstwerken met meer detail in de schematisatie op te nemen.
Andere vormen van een meta model kunnen als voordeel rekentijd hebben en als nadeel de
benodigde hoeveelheid voorwerk om ze af te leiden en mogelijk dat een set vergelijkingen minder
bekend is en vertrouwen schept.
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De uitwisselingen met het bakje zijn in 4 hoofdcategorieën samen te vatten:
1. tussen de knopen in het netwerk
a. aanvoer / afvoer
2. met het land dat bij het bakje hoort
a. kwel / wegzijging
b. drainage / infiltratie
c. oppervlakkige afstroming
3. met de atmosfeer
a. neerslag op open water
b. open water verdamping
4. watergebruik
a. peilhandhaving
b. doorspoeling
c. beregening
d. drink- en industriewater
Om de zout concentratie goed bij te kunnen houden, moet voor iedere uitwisseling zowel een
flux als zoutvracht worden doorgegeven.

Figuur 5.2 – Schematische weergave van het bakje, met de vier
belangrijkste in- en uitstromen; netwerk, land, atmosfeer en watergebruik.
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5.1.2

Netwerk
Het netwerk kan als gerichte graaf worden geschematiseerd. Afhankelijk van de
eigenschappen van deze graaf kunnen meer of minder complexe oplossingsmethodes voor
de waterverdeling gebruikt worden. In Figuur 5.3 worden twee varianten weergegeven. Voor
eenrichtingsverkeer is het mogelijk om de graaf eenmalig af te lopen, en het beschikbare
water zo in volgorde van passage toe te kennen (‘first come, first serve’).
In de eisen is echter ook gecombineerde af- en aanvoer meegenomen. Dit leidt mogelijk tot
extra complexiteit, waaronder het lostrekken van een vraag en allocatie fase in de
modeloplossing. Hoe hier precies mee wordt omgegaan is uitkomst van technisch
detailontwerp of een prototyping experiment. Afhankelijk van de keuze voor een waterbalans
concept of voor een vereenvoudigde hydraulisch procesformulering (zie vorige sectie) zullen
kunstwerken nodig zijn of zullen op waterverdelingspunten vooraf opgelegde sturingsregels
kunnen worden toegepast. In beide gevallen worden kortingsregels geïntroduceerd zodat bij
te lage peilen/debieten of te hoge zoutconcentraties automatisch een irrigatie stop kan plaats
vinden. Verder is het voor de waterverdeling van belang dat een benodigde doorspoeling kan
worden opgegeven. Dit zou een ondergrens voor een inname stop kunnen zijn of het zou zelf
opgenomen kunnen worden onder watergebruik als inname/lozing. Water voor doorspoeling
kan uiteraard benedenstrooms nog voor andere doeleinden gebruikt worden, mits de kwaliteit
het toelaat.

Figuur 5.3 – Schematische weergave van twee verschillende netwerken. Cirkels zijn bakjes of
kunstwerken. Lijnen zijn verbindingen voor water, in de richting van de pijl. Links een acyclische graaf,
wat vooral voor vrij afwaterend gebied vaak voldoende is. Rechts laat tweerichtings verbindingen zien,
die zowel voor af- en aanvoer gebruikt kunnen worden. Water kan via verschillende routes bij het laatste
bakje aankomen.
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5.2

Reflectie vanuit de markt op het functionele ontwerp
Rekentijden mogen niet te groot worden, daarom is het advies simpel te beginnen in pilots en
langzaam uit te breiden waar nodig.
Hydraulische fenomenen zoals wisseling van stroomrichting en opstuwing zijn niet goed te
implementeren met QH-relaties. Geadviseerd wordt om een gelumpt model concept op basis
van (vereenvoudigd) hydraulisch gedrag te overwegen, zodat verhang van waterhoogtes
binnen één peilgebied/afwaterende eenheid meegenomen kan worden en de ruimtelijke
spreiding automatisch vorm krijgt zonder dat op elk splitsingspunt een verdeelsleutel nodig is.
Deze aanpak zou kunnen fungeren als een soort hydraulisch meta-model, automatisch
afgeleid van resultaten van hydraulische modellen, naar analogie van MetaSWAP zijnde een
metamodel van SWAP.
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6

Advies voor software

6.1

Schifting op basis van uitgebreide lijst
De waterschappen gebruiken momenteel voor hun wateropgaven een veelheid van
modelcodes. Als mogelijke kandidaat modelcodes om mee te nemen in de uitwerking zijn
door de waterschappen het meest genoemd:
• D-HYDRO Suite 1D2D (rekenhart D-Flow FM)
• MODFLOW 6 -packages
Verder zijn meermaals benoemd:
• WALRUS
• SIMRES
En verder zijn ook eenmalig genoemd;
• RTC-Tools
• RTO (optimalisatie)
• D-Water Quality
• Tygron MSS
• InfoWorks ICM
• RR Ernst
• HEC-RAS
In het voortraject (2016) van Rijkswaterstaat zijn genoemd:
• SWR1 MODFLOW package
• SIMRES
• RTC-Tools2 (optimalisatie)
• SOBEK RR
• SOBEK3
• RIBASIM
• 3Di
In het 2020 advies voor Rijkswaterstaat zijn genoemd:
• D-HYDRO Suite 1D2D / D-Flow FM (landelijk oppervlaktewater)
• RTC-Tools-raamwerk (landelijk oppervlaktewater)
• SWR1 MODFLOW (lokaal oppervlaktewater)
• wflow-raamwerk (lokaal oppervlaktewater)
• D-Water Quality (zout/waterkwaliteit)
• RTO (optimalisatie)
Van deze groslijst zijn RTC-Tools2, RTO en RIBASIM vooral gericht op centraal gestuurde
waterverdeling op basis van prioriteiten, al dan niet met behulp van optimalisatie. RTO maakt
daarbij gebruik van een module om een SOBEK model te vertalen naar een meta model,
gebaseerd op de local inertia of de diffuse wave benadering. Dit model is opengeslagen in de
open source Network Store van Kisters.
Aangezien in de diepte interviews expliciet is aangegeven dat de waterschappen voor hun
regionale modelleringsopgave geen behoefte hebben aan een optimalisatie of ander soort
waterverdelingsmodel op basis van prioriteiten of een verdringingsreeks, wordt er voorlopig
van uitgegaan dat deze modelcodes voor de bakjesmodule buiten beschouwing kunnen
worden gelaten. Wel wordt door de regio het belang onderkend dat op bovenregionaal of
landelijk niveau een waterverdelingsmodel nodig is dat randvoorwaarden kan leveren voor de
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regionale modellen. Het vereenvoudigde oppervlaktewater model moet dan ook online en
offline aan dit waterverdelingsmodel gekoppeld kunnen worden, wat concreet betekent dat
het model om moet kunnen gaan met een vraag/realisatie fase voor zowel lozing als
onttrekking.
Van de groslijst zijn D-HYDRO/D-Flow FM, SOBEK3, InfoWorks ICM, HEC-RAS, 3Di en in
mindere mate Tygron-MSS sterk gericht op de hydraulische processen (volledige
doorrekening van ondiep water vergelijkingen) en het afvoeren van teveel water. Vanuit de
waterschappen is aangegeven dat deze modellen goed voldoen waarvoor ze bedoeld zijn.
De wens voor een bakjes model wordt met name veroorzaakt door de omvangrijke rekentijd
welke gepaard gaat met het volledig doorrekenen van de ondiep watervergelijkingen tot in de
kleinste sloten en haarvaten. Het vereenvoudigd oppervlaktewater model moet online aan dit
soort hydrodynamische modellen gekoppeld kunnen worden. Met name D-HYDRO is hier
expliciet in genoemd, maar de modelcodes zelf lijken, met name vanwege teveel procesdetail
en daaruit resulterende rekentijd, geen geschikte software kandidaten voor de
droogte/grondwater interactie gerelateerde processen die in het vereenvoudigde
oppervlaktewater model gesimuleerd moeten worden.
Walrus en SOBEK RR/RR Ernst zijn modelcodes voor neerslag-afvoerprocessen en
beschrijven, net zoals SBM en HBV (beschikbaar in het wflow-raamwerk) zowel maaiveld,
onverzadigde zone processen als oppervlakte water processen. Deze ‘all-in-one’ concepten
zijn zeer interessant voor bijvoorbeeld operationele toepassingen met korte tijdstappen, maar
ze bieden tegelijkertijd meer procesfunctionaliteit dan nodig voor combinatie met MODFLOWMetaSWAP.
SIMRES en SWR1 zijn eerder in het traject met RWS het meest geschikt bevonden voor de
modellering van haarvaten, aangezien beide goed kunnen aansluiten op het MODFLOWMetaSWAP grid. Op papier bieden SWR1 en SIMRES, afhankelijk van de implementatie,
redelijk vergelijkbare schematiseringsopties, waarbij wel een verschillende aanpak wordt
gekozen voor quasi dynamisch rekenen. SWR1 is meer fysisch gebaseerd met haar
implementatie van de ‘diffusive wave approximation’ (Hughes et al. 2012). Voor deze
modelcodes worden wel de volgende opmerkingen gemaakt.
De SWR1 package (in MODFLOW) heeft sinds haar lancering nog geen wijziging ondergaan.
SWR1 heeft nog geen prioriteit gekregen voor uitwerking in MODFLOW 6, en volgens
connecties bij de USGS staat deze voorlopig nog niet op de ontwikkelagenda.
SIMRES is qua functioneel concept een mogelijke kandidaat voor het vereenvoudigde
oppervlaktewater model maar er is geen beheer en onderhoud meer.
In 2020 is aan Rijkswaterstaat geadviseerd om voor de lokale oppervlaktewateren een
bakjesmodel te ontwikkelen gebruik makend van functie-bibliotheken (open source
repositories) van het wflow-raamwerk op basis van concepten uit MOZART met in
achtneming van SIMRES concepten. Ook na recente wijziging van de eisen van RWS (zie
paragraaf 3.2) is dit advies nog steeds geldig.
De shortlist van modelcodes/raamwerken die in de volgende paragraaf nader beoordeeld
worden op het eisenpakket zijn:
• MODFLOW-SWR
• SIMRES
• WALRUS
• SOBEK RR/Ernst
• wflow-raamwerk
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6.2

Software advies oppervlaktewater bakjes model op basis van shortlist
In essentie wordt door de waterschappen gevraagd om voor uitwerking van de regionale
oppervlaktewatermodule NHI de bestaande SIMRES-concepten over te nemen en zo nodig
aan te vullen met additionele functionaliteiten, terwijl er vanuit het landelijke spoor een
opvolger en uitbreiding van MOZART-functionaliteiten gevraagd wordt, desgewenst uit te
breiden met concepten in SIMRES om regionale processen beter mee te nemen.
Voor implementatie van het lokale modelconcept zijn hierboven vijf mogelijke kandidaten
geïdentificeerd, te weten MODFLOW-SWR, SIMRES, SOBEK RR/Ernst, WALRUS / DHYDRO en het wflow-raamwerk; deze kandidaten worden hieronder besproken. Voor een
tabel waarin de functionaliteiten van de software pakketten zijn samengevat wordt verwezen
naar bijlage E.
MODFLOW-SWR
MODFLOW-SWR (Surface-Water Routing, Hughes et al 2012) is onderdeel van
MODFLOW2005 dat is ontwikkeld door de United States Geological Survey (USGS). Echter,
MODFLOW2005 wordt door de USGS uitgefaseerd, terwijl implementatie van SWR binnen
MODFLOW 6 nog niet door de USGS is ingepland. Ten aanzien van MODFLOW 6 gaat
Deltares geen eigen versies ontwikkelen, dus een implementatie van de SWR-code in
MODFLOW 6 door Deltares is niet aan de orde. Wel werkt Deltares samen met de USGS
aan belangrijke toevoegingen in de MODFLOW 6 code, zoals ondersteuning voor BMI
(Hunink et al, 2020), en parallel rekenen (Verkaik et al, 2021). Vanwege de lage prioriteit bij
de USGS om SWR op te nemen in MODFLOW 6 is de SWR-package als vertrekpunt geen
optie. Bijkomende argumenten om SWR niet als vertrekpunt te nemen zijn:
• De MODFLOW SWR package is vrij complex, en bestaat uit 20.000 regels Fortran
code, waar in Nederland qua toepassing weinig ervaring mee is opgedaan. Ook
numeriek is het complexer dan huidige toegepaste modules, zoals MOZART en
SIMRES.
• De SWR package kan nu niet los van MODFLOW gerund worden hetgeen het
opsporen van fouten in de parameterisatie bemoeilijkt, en de koppelbaarheid met
hydraulische modellen complex maakt.
• Op grote lijnen biedt dit pakket wat er conceptueel nodig is, maar ongetwijfeld zullen
er functionaliteiten moeten worden aangepast. Dit zou in nauwe afstemming met de
USGS moeten gebeuren, wat ontwikkelingen naar verwachting vertraagt en
flexibiliteit niet ten goede komt.
SIMRES
SIMRES biedt interessante concepten maar is uit de code base van SIMGRO verwijderd;
WENR heeft aangegeven de code niet verder te ontwikkelen en te onderhouden. Wel is de
conceptuele kennis en ervaring van de toepassing van eerdere SIMRES-modellen vanuit
WENR beschikbaar. Echter, SIMRES kan om bovengenoemde redenen niet als
softwarematig vertrekpunt dienen. Geadviseerd wordt om bij de implementatie van de
oppervlaktewater module goed te kijken naar de wijze waarop de modellering van
oppervlaktewater binnen SIMRES is afgehandeld, en concepten uit SIMRES opnieuw te
programmeren in de nieuwe module. Verkennende gesprekken hierover tussen Deltares en
Wageningen hebben inmiddels plaats gevonden en heeft tot overeenstemming geleid. Zie
voor meer details bijlage C. In de verdere stapsgewijze uitwerking van het modelconcept (zie
hoofdstuk 7) kan voor specifieke functionaliteiten, zoals de Ernst-drainage afvoer formulering,
worden overwogen deze op te nemen, mede in relatie tot het gebruik van MODFLOW en
MetaSWAP.
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SOBEK-RR en WALRUS / D-HYDRO
De suite van neerslag-afvoerconcepten uit de SOBEK-RR module is overgenomen in DHYDRO, waarbij de koppeling (nog steeds) op bestanden is gebaseerd. Het WALRUS
concept is onderdeel van deze suite. De D-HYDRO Suite 1D2D bevat echter nog geen 0Dbakjes concept inclusief routing, maar zou daar wel mee uitgebreid kunnen worden. Het DFlow FM rekenhart onder de D-HYDRO Suite 1D2D ondersteunt al netwerken, maar stroming
is volledig hydraulisch gemodelleerd. Versimpelde routing zou nieuw geïmplementeerd
moeten worden. De codebase is omvangrijk en in Fortran. De meerjarenvisie hiervoor
overweegt serieus de overstap naar een nieuwe moderne programmeertaal, maar deze
ontwikkeling is nog in een te vroeg stadium voor de voorliggende vraag voor een nieuwe
gelumpte oppervlaktewatermodellering. Aansluiting op deze D-HYDRO Suite van de nieuwe
oppervlaktewatermodule te zijner tijd zal wel volledig mogelijk zijn.
Advies: maak een nieuwe zelfstandige module gebruik makend van het wflow
raamwerk
Geconcludeerd wordt dat er sowieso een nieuwe module gemaakt moet worden, omdat de
bestaande modelcodes niet voorzien in de gewenste regionale functionaliteiten. Uiteraard
dient de nieuwe module aan alle bovengenoemde regionale conceptuele eisen te voldoen
(o.a. stroming in twee richtingen, kunnen labelen van gebruiksdoel, kunnen toepassen van
innamestops). Daarnaast wordt het belangrijk gevonden dat de nieuwe module inzetbaar en
volledig integreerbaar is met zowel de belangrijkste hydrodynamische modellen (o.a. DHYDRO Suite 1D2D, zijnde de opvolger van SOBEK) alsook de belangrijkste regionale
grondwatermodellen gebaseerd op MODFLOW 6 - MetaSWAP.
Als er niet voortgebouwd wordt op een bestaande source code is er qua programmeertaal
keuzevrijheid. Deltares en WENR adviseren deze keuzevrijheid te benutten en de nieuwe
module te baseren op een moderne en toekomstbestendige programmeertaal zoals Julia.
Deze programmeertaal combineert de rekenkracht van een klassieke programmeertaal als
Fortran of C met de gebruikersvriendelijkheid van Python, waarbij er mogelijkheden zijn om
de rekenperformance te optimaliseren (op zowel CPU- als GPU-hardware).
Belangrijk is dat de nieuwe module via BMI-koppelingen gemakkelijk kan interacteren met
bestaande modelsoftware (o.a. MODFLOW 6 - MetaSWAP, D-Hydro FM). Met betrekking tot
beheer en onderhoud kan er gekozen worden om het beheer en onderhoud onder te brengen
onder bijvoorbeeld de D-HYDRO Suite 1D2D of de iMOD suite. Bij de technische
implementatie kan het beste zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van bestaande functiebibliotheken, zodat bestaande componenten (voor onder meer de afhandeling van input en
output, parallellisatie, datastructuren, koppelingen en build servers) kunnen worden
hergebruikt. Daarvoor wordt geadviseerd gebruik te maken van bestaande Julia-bibliotheken
die beschikbaar zijn in het open source wflow-raamwerk.
Het kiezen van een bestaand ontwikkelraamwerk en onderbrengen in één van de software
suites bespaart veel initiële kosten, en maakt het in de toekomst ook mogelijk flexibeler
verschillende modelconcepten in te kunnen zetten. Door aan te sluiten bij het wflow
raamwerk is maximale synergie te behalen met de geadviseerde ontwikkeling voor het
regionale en landelijke watersysteem in de landelijke modellering voor Rijkswaterstaat.
Meer info over het wflow-raamwerk wordt weergegeven in het volgend kader.
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Het wflow-raamwerk als springplank voor de nieuwe module:
•
Functionaliteiten-bibliotheek: het wflow-raamwerk biedt een functionaliteit-bibliotheek voor
het lezen/schrijven van de invoer, uitvoer in standaard formaten (NetCDF) en regelt
configuratie en tijdstap afhandeling. Binnen het raamwerk zijn verschillende
modelconcepten beschikbaar, waaronder het wflow_sbm concept, het wflow_hbv concept
en het wflow_flextopo concept. Door hergebruik van het bestaande raamwerk kan worden
gefocust op de ontwikkeling/aanpassing van de specifieke benodigde modelconcepten.
Binnen het raamwerk zijn reeds mogelijkheden voor routing van het water beschikbaar.
Momenteel (2021) wordt de ‘local inertia approximation’ geïmplementeerd. Het wflow routing
concept kan een basis vormen, waarbij concepten uit SIMRES, SOBEK RR, MOZART en
evt. WALRUS toegevoegd kunnen worden, maar ook functionaliteiten zoals conditionele
inname en lozing stops. De in- en uitvoer van de huidige generatie wflow raamwerk modules
is in raster formaat. Echter intern werkt het algoritme met een netwerk, vergelijkbaar met het
lokale modelconcept dat voor NHI wordt aangeraden. Ervaring leert dat het werken met
netwerken van meer dan een miljoen punten geen probleem is.
•
BMI-koppelingen: Een eerste versie van een BMI koppeling tussen wflow en MODFLOW 6
is reeds ontwikkeld en getest.
•
Hergebruik van externe packages: doordat er makkelijk gebruik kan worden gemaakt van
extern ontwikkelde pakketten/bibliotheken voor bijvoorbeeld netwerken en BMI, hoeft minder
ontwikkeld te worden.
•
Programmeertaal: Julia faciliteert een hoge ontwikkelsnelheid zoals bij Python, terwijl het
ook een hoge rekensnelheid biedt vergelijkbaar met Fortran. Daarnaast maakt het ontwerp
van de taal het makkelijker om code samen te stellen uit verschillende bibliotheken, wat
hergebruik makkelijker maakt. Naar verwachting zal het aantal programmeurs binnen
Deltares en Nederland verder toenemen, aangezien Julia code, net als Python -dat nu een
grote community kent – eenvoudig te begrijpen en aan te passen is. Om deze redenen zijn
groepen binnen bijvoorbeeld NASA, NOAA, ECMWF en KNMI ook begonnen om bestaande
Fortran rekencodes richting Julia te migreren.
•
Beheer en onderhoud: de nieuwe module dient zowel met iMOD 6 alsook met D-Flow FM
koppelbaar te zijn; met betrekking tot beheer en onderhoud kan er daarom gekozen worden
om het beheer en onderhoud onder te brengen onder bijvoorbeeld iMOD of de D-HYDRO
Suite 1D2D.
•
Gebruik in binnen en buitenland: Een van de nadelen van bijvoorbeeld de landelijke
oppervlaktewatermodule MOZART en de regionale module SIMRES was dat de capaciteit
om de code te beheren en onderhouden beperkt was. Dit is ook de reden waarom liever
wordt gekeken naar modelcode die breder gebruikt wordt, bijvoorbeeld door waterschappen
en/of in het buitenland. Op het wflow-raamwerk gebaseerde modules worden al veel in het
buitenland ingezet, waardoor het makkelijker zal zijn synergie te vinden in de ontwikkeling.
Een belangrijke gebruiker is Rijkswaterstaat, dat het wflow-raamwerk gebruikt voor de
dagelijkse verwachting van de Rijn en Maas afvoer, alsmede voor de aankomende KNMI’23
afvoerscenario’s voor Rijn en Maas.
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6.3 Reflectie vanuit de markt op het software advies
Vanuit de markconsultatie komt het advies om de focus te leggen op schematisatie en
minder op model codes. Ga ‘agile’ aan de slag met diverse pilots in hoog en laag NL op
meerdere schalen. Polder den Tol (HDSR) is een mogelijk kandidaat, mede vanwege de vele
andere modelvarianten die voor dit gebied beschikbaar zijn.
Qua modelconcept wordt aanbevolen om hydraulisch te lumpen zodat verhang van
waterhoogtes binnen één peilgebied/afwaterende eenheid meegenomen kan worden. Ook
aanvullende software kandidaten worden genoemd.
Vanuit de marktconsultatie is er ook de roep om concepten eenvoudig te houden. Er zijn
zorgen dat de ontwikkeling van nieuwe code te lang duurt en er veel risico gelopen wordt.
Daarom moet voortgebouwd worden op bestaande code.
Geadviseerd wordt om het gebruik van SOBEK-RR Open water te heroverwegen, ondanks
dat aangegeven is dat SOBEK-RR-OW limiteringen heeft in de bergingscurve en
fundamentele tekortkomingen in hellende gebieden.
Rekensnelheid is belangrijk, waarbij geadviseerd wordt om expliciet te rekenen met
parallellisatie op CPU of GPU. Vraagtekens worden gesteld bij de keuze voor Julia vanwege
de beperkte groep programmeurs met ervaring binnen Nederland.
Voor meer details wordt verwezen naar bijlage F.

6.4 Heroverweging software n.a.v. reflectie vanuit de markt
SOBEK RR-Open Water is uitgefaseerd vanuit de overweging dat in een hydrodynamisch
model maaiveld drainage direct op een hydraulisch element gewenst is. SOBEK RR-Open
Water voldoet ook niet volledig aan de gewenst functionaliteit. Zoals reeds gemeld vanuit de
markt dekt het niet de gewenste functionaliteit in vrij afwaterend gebied. Tevens bestaat er
geen koppeling tussen MODFLOW-MetaSWAP en SOBEK-RR-Open Water.
Voortbouwen op SOBEK-RR Open Water zou dus betekenen dat ook hier code ontwikkeling
nodig is, terwijl ook deze code uitgefaseerd is.
Expliciet uitgangspunt voor het NHI is open source. Diverse software kandidaten die
aanvullend zijn genoemd in de marktconsultatie voldoen hier niet aan, en zijn vooral daarom
in dit document niet uitgebreider beschouwd. Voor aanvullende informatie over een aantal
genoemde software pakketten wordt ook verwezen naar eerdere adviezen aan RWS voor de
vervanging van MOZART en DM (Gijsbers en Barneveld, 2020, Gijsbers et al, 2020).
Het software advies blijft ontwikkeling van een nieuw/uitbreiding van het bestaand
reservoir/routing modelconcept in het open source wflow-raamwerk. Als onderdeel van de
wflow-ontwikkeling wordt door Deltares momenteel de ‘local inertia approximation’
geïmplementeerd. In dit fysisch gebaseerd model concept is de impuls formulering
gesimplificeerd t.o.v. de volledig ondiepwater vergelijkingen (St.Venant) resulterend in een
significante verlaging van de rekentijd (Almeida & Bates, 2013). Dit rekenschema is een
vereenvoudigde hydraulische concept dat een interessante basis vormt om in de pilots uit te
testen.
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Uit deze test zou kunnen blijken of het systeemgedrag (inclusief verdeling bij splitsingen)
voldoende goed wordt gerepresenteerd, of de performance voldoende acceptabel is voor de
beoogde toepassing en of de benodigde schematisatie data past bij de beschikbaarheid van
data in HyDAMO. Aangezien verdeelsleutels op een ander abstractieniveau zitten lijkt het
onlogisch om dit te mixen met een concept gebaseerd op een sterke fysische basis. Mocht
blijken dat de performance tegenvalt dan zou gebruik kunnen worden gemaakt van een
eenvoudiger bakjes concept (gebaseerd op SIMRES) met verdeelsleutels. Beide
benaderingen zouden in de verdere uitwerking vooralsnog in beeld moeten blijven.
Ondanks dat in de marktconsultatie enige weerstand uitgesproken is voor implementatie in
een Julia-gebaseerd raamwerk voorzien IT-techsites en blog posts dat Julia in de datascience en engineering aan populariteit groeit en een van de ontwikkeltalen van de toekomst
zal worden (Techzine, 2018, InfoSupport, 2020). Dit wordt mede gestimuleerd door de
opname in het curriculum van meer dan 1500 universiteiten en de beschikbaarheid van korte
cursussen, aangeboden door de commerciële sector. Goed beheer en onderhoud wordt
bestendigd door software die aantrekkelijk is voor ontwikkelaars die nu op de arbeidsmarkt
komen, en de keuze voor een moderne programmeertaal (in plaats van bijvoorbeeld Fortran)
draagt daar sterk aan bij.
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7

Aanbevelingen voor vervolg
Op basis van de interviews, de verdiepende sessies, de synthese en de reflectie wordt het
volgende geadviseerd:
•

•

•

•

Een gezamenlijke aanpak voor de uitwerking van het regionale oppervlaktewater door
Rijkswaterstaat en waterschappen ten aanzien van een gelumpte benadering van het
oppervlaktewater ligt voor de hand, aangezien de wensen en eisen grotendeels
overlappen.
Naast deze overlap is er vanuit de regio t.o.v. de ‘LHM-eisen’ een aantal extra eisen en
wensen naar voren gebracht; omdat deze complementair zijn aan de ‘LHM-eisen’, deze
kunnen in de gezamenlijke aanpak worden toegevoegd. Daarbij dient wel te worden
onderzocht in hoeverre deze complementaire eisen eventueel impact hebben op het
reeds geformuleerde functionele 'LHM-ontwerp’. Het tijdens de uitwerking opschuiven
richting uitgebreidere hydraulische modellering en introduceren van lokale
detailprocessen bijvoorbeeld, zal beperkend zijn voor acceptabele rekentijden van het
landelijke model. In ons advies gaan we er daarom van uit dat niet uitsluitend voor
dergelijke complexere modellering wordt gekozen, maar dat dit een eventuele uitbreiding
wordt van een eenvoudige bakjesbenadering, zodat wordt voldaan aan de eis van
flexibiliteit om tussen meerdere concepten te kunnen schakelen. Belangrijk is daarbij wel
dat onnodige dubbeling van zulke complexere modellering met reeds bestaande
hydrodynamische modelleersoftware voorkomen wordt.
In de interviews is aangegeven dat vanuit de regio weinig belang wordt gehecht aan de
eis ‘optimalisatie van de waterverdeling’. Waterschappen willen in hun software de
praktijk situatie van korten (implementatie van de verdringingsreeks) weergeven door
waar nodig implementatie van een inname- of maal stop via feedback en feed-forward
regels voor stuwen en gemalen.
Voor Rijkswaterstaat is ten behoeve van het LHM daarom aanvullende ontwikkeling van
functionaliteiten nodig m.b.t. simulatie van de watervraag en waterallocatie in het
waterverdelingsnetwerk op basis van de verdringingsreeks (zie bijv. de specificaties in
het ontwerp van het huidige model, Rijkswaterstaat en Sogeti, 2005). Deze
functionaliteiten dienen op efficiënte wijze te kunnen interacteren met de regionale
oppervlaktewatermodule; dit is een belangrijke randvoorwaarde om synergie te halen in
de regionale en landelijke oppervlaktewatermodellering. Daarom wordt geadviseerd de
ontwikkelingen binnen hetzelfde raamwerk te realiseren.

Als vervolgstap wordt een ‘agile’ ontwikkelproces aangeraden waarin in een aantal
prototypes het model- en schematisatieconcept in samenhang wordt ontwikkeld en
geïmplementeerd in prototype software (model algoritmen en schematisatie generator).
Het eindresultaat van deze fase is een aantal pilot applicaties, met ten minste één toepassing
in Laag-Nederland en één toepassing in Hoog-Nederland, dus zowel voor peilbeheerst als
vrijafwaterend gebied (inclusief wateraanvoer).
Qua modelconcept wordt geadviseerd een eenvoudige bakjesbenadering gebaseerd op
SIMRES te implementeren in het wflow-raamwerk en deze te vergelijken met een
vereenvoudigde hydraulische benadering in het wflow-raamwerk, met simpele stuwen en
gemalen inclusief onttrekkingsmogelijkheden, inname stops en doorspoeling.
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Parallel kan op basis van veldsituaties een schematisatie-concept worden ontwikkeld dat
automatisch vanuit HyDAMO wordt gegenereerd (zoveel mogelijk voortbouwend op lopende
ontwikkelingen van modelgeneratoren, bijv. in het kader van D-HYDRO). Voor deze
modelgeneratie zullen beslisregels nodig zijn om eenduidigheid in de netwerk opbouw en
ruimtelijke aggregatie te faciliteren. Deze schematisaties zullen ontwikkeld moeten worden
voor een acyclisch netwerk en een cyclisch (vermaasd) netwerk, vrijafwaterend,
vrijafwaterend met wateraanvoer (bovenstrooms, benedenstrooms) en volledig peilbeheerst
gebied.
Het ontwikkelproces voor de prototypes zou in de volgende iteraties vorm kunnen worden
gegeven:
Vrij afwaterend met aanvoer
1. maak een acyclisch (dendritisch) model van 2-4 takken, afvoerend met drainage van
land
2. model (1) met bovenstroomse aanvoer en landbouwonttrekking
3. model (2) met innamestop op basis van aanvoer
4. uitsnede van een vrij afwaterend stroomgebied uit de praktijk (evt. handmatig
opgezet)
Peilbeheerst gebied
5. maak een cyclisch/vermaasd model met 4-10 takken, afvoerend met bovenstroomse
aanvoer, drainage van land, landbouw ontrekking innamestop en doorspoeling
6. cyclisch/vermaasd model met 4-10 takken, peilbeheerst met benedenstroomse
aanvoer, drainage van land, landbouwonttrekking
7. model (6) met inname stop en gedeeltelijke drainage naar RWZI
8. uitsnede peilbeheerst gebied (evt. handmatig opgezet)
Dit resulteert in oplevering van prototype A1 (vereenvoudigd hydraulisch) en prototype A2
(eenvoudig bakje). Maak een keuze of doorgegaan wordt met één of beide prototypen.
Het doorgaan met beide prototypen is meer werk, maar geeft ook de mogelijkheid om te
kunnen schakelen tussen concepten. Daarmee wordt ook de kans vergroot op blijvende
synergie tussen de landelijke toepassing en regionale modeltoepassingen.
9. Koppel model (4) via BMI met MODFLOW 6 - MetaSWAP
10. pas dit toe op een vrij-afwaterend stroomgebied deels met wateraanvoer
(gegenereerd vanuit HyDAMO)
Dit resulteert in oplevering van prototype(s) B
11. Koppel model (8) via BMI met MODFLOW 6 - MetaSWAP
12. pas dit toe op een peilbeheerst gebied (gegenereerd vanuit HyDAMO)
Dit resulteert in oplevering van prototype(s) C
13. Desgewenst kunnen in vervolgstappen aanvullende koppelingen gerealiseerd (zie
bijv. de koppeling met D-HYDRO Suite 1D2D, bijlage D).
Voorgesteld wordt de werkzaamheden te laten uitvoeren in samenwerking tussen
kennisinstituten en adviesbureaus. Voor de laatste testen van de prototypes in pilots in hoog
Nederland en laag Nederland kan ervoor worden gekozen om dit vorm te geven in een
uitgebreidere tweedaagse werksessie (‘hackaton’) waarvoor meerdere adviesbureaus
worden uitgenodigd en waarbij de prestaties van de prototypes nader worden onderzocht en
vergeleken met gangbare alternatieve software lijnen.
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A

Resultaten eerste sessie met waterschappen
Tijdens de startbijeenkomst zijn enkele vragen gesteld aan de aanwezige waterbeheerders
ten aanzien van hun eisen en wensen waaraan een mogelijke regionale
oppervlaktewatermodule voor het NHI aan zou moeten voldoen. In deze appendix worden de
antwoorden van deze vragen getoond.
Er waren bij de startbijeenkomst 19 waterbeheerders aanwezig: 7 uit een vrij afwaterend
waterschap, 5 uit een peilbeheerst waterschap, 7 uit een gemengd waterschap.
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Bij onderstaande vier vragen kon een respondent per niveau (elke schuifbalk in
onderstaande figuren) op een schaal van 1 – 10 aangeven of er geen of veel behoefte was.
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Bij onderstaande vraag kon een respondent 10 punten verdelen over de onderstaande
antwoorden.
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Tot slot is advies gevraagd voor verdere uitwerking:
Welk advies wil je ons meegeven voor deze analyse ?
Maak verschillende userstories
Wees helder wat je van waterschappen verwacht en wat voor hen meerwaarde is
Goed in contact blijven met waterschappen.
LHM en regionaal dezelfde code en data.
Bediening van de software
Kijk BREED naar beschikbare tools (marktverkenning)
Laat de mogelijkheden zien
Regelmatige terugkoppelingen
Aannames teugleggen bij degene die de kennis ingebracht heeft
Optie om interactie voor bepaalde berekeningen simpel te houden, of waar nodig volledig
Breng focus adhv concrete toepassing van NHI op korte termijn waar iedereen wat aan heeft. Waarom
verschillen tussen landelijk en regionaal?
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B

Resultaten verdiepende sessies interviews laagNederland en hoog-Nederland
Tijdens twee losse interviews, met waterbeheerders uit laag-Nederland en hoog-Nederland,
zijn enkele vragen gesteld ten aanzien van de eisen en wensen waaraan een mogelijke
regionale oppervlaktewatermodule voor het NHI aan zou moeten voldoen. In deze appendix
worden de antwoorden van deze vragen getoond.
Bij de eerste vraag kon een respondent 10 punten verdelen over de onderstaande
antwoorden op de vraag aan welke uitgangspunten de regionale oppervlaktewatermodule
zou moeten voldoen.

laag-Nederland

hoog-Nederland
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De overige vragen waren open vragen, waarvan de antwoorden in onderstaande tabellen
getoond worden. Er konden meerdere antwoorden per persoon gegeven worden.
Wat gebruik je nu voor toetsing?
(getal tussen haakjes geeft aan hoe vaak dit antwoord gegeven is)
Laag-NL
Hoog-NL
SOBEK (4)
SOBEK RR-CF-Urban voor berekenen
waterstanden.
MetaSWAP (2)

SOBEK (7)
Modflow (9)

Wofost (3)
KRW-verkenner (3)

Tygron (4)

infoWorksICM (1)

d-hydro (1)

Simgro (2)

3Di (3)

MODFLOW (2)

metaSWAP (6)

D-hydro (2)

3Di (2)

BOS (1)

HBV (1)

Vhm (2)

Wageningenmodel? (1)

MIPWA (1)
Dashboard met gemeten
(grond)waterstanden, afvoeren,
temperatuur, ed (1)

Walrus (1)
Fews haalt uit o.a. SOBEK
en of D-HYDRO.(1)

Wat gebruik je nu voor operationeel beheer?
Laag-NL

Hoog-NL

RR-Rtctools 1

Simgro-SOBEK

SOBEK

Zelfde spullen, en in FEWS gekoppeld.

SOBEK+MODFLOW+METASWAP

VHM verkennen we

Rtc tools

BOS, SOBEK, Modflow/iMOD
Dashboard met gemeten (grond)water, afvoeren,
temperatuur, ed

En voor systeem analyses / begrip?
Laag-NL

Hoog-NL

SOBEK+METASWAP+MODFLOW

Vraag is overgeslagen

Metingen en aangevuld met de modellen die wij
gebruiken
Metingen + modellen

Wat gaat daar goed?
Laag-NL

Hoog-NL

MODFLOW-MetaSWAP-D-Hydro Compatibility

Interactie grondwater en oppervlaktewater,
peilen en grondwaterstanden.
Wateraanvoer mogelijk.

Simulatie watersysteem op hoog detailniveau
met SOBEK.
Operationele sturing rtctools
Reproduceerbaarheid
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Drainage afhankelijk van ontvangend
oppervlaktewater.
GxGs worden realistischer berekend.

Wat kan beter, of wat mis je aan functionaliteit?
Laag-NL

Hoog-NL

rekensnelheid; infiltratieconcept

de communicatie tussen verschillende programma's
Pgdr die kijkt naar oppwaterpeil.
Subirrigatie uit grondwater en oppervlaktewater.
Modelinvoer via kaarten.
Waarschijnlijk een open deur, maar ik zou graag
zien dat de (opvolger van de) lsw's overeenkomen
met hydrologische begrenzing die de
waterschappen hanteert.

Operationeel waterbalans bij overgang nat/droog
(BOS).
Regio overstijgende vraagstukken, drainagewijzen

Chloride in sturingsmodel

Koppeling met Duitsland
Grote waterlopen hydraulisch rekenen, de rest quasi
gelumpd.
AlterrAqua afstoffen voor generen schematisatie.
Vooraf Qh relaties afleiden is lastig.

Waar zie je uitdaging ?
Laag-NL

Hoog-NL

Zoom niveau - detailniveau

Vraag is overgeslagen

Sturing, detail
Geconvergeerd blijven met de waterschappen
Basisdata op orde - hoe doe je dit zo eenvoudig
mogeljjk of geautomatiseerd
Duidelijke vraag waarvoor je het model wilt
toepassen en afbakenen.
Herkenbare output
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C

Toelichting SIMRES
Paul van Walsum (WENR), 2020
Inleiding
SIMRES is een oppervlaktewatermodel gebaseerd op een aaneenschakeling van reservoirs,
ook wel ‘bakjes’ genoemd. Het heeft jarenlang goed gefunctioneerd binnen het geïntegreerde
modelinstrumentarium onder de naam SIMGRO. Het onderscheidt zich van ‘hydraulische’
modellen doordat het vele malen sneller rekent. De prijs in de vorm van beperkte
modelfunctionaliteit is voor veel modeltoepassingen niet onoverkomelijk gebleken. Echter, in
het kader van project ‘robuust’ MetaSWAP is het uit de code van SIMGRO verwijderd omdat
het teveel de overzichtelijkheid belastte: het was teveel verweven geraakt met de overige
code, waardoor het fouten veroorzaakte. Dus het was eerder de inpassing in de code dan het
model zelf dat ertoe heeft geleid dat het uit SIMGRO is verwijderd. De vraag is aan de orde
of de code op een andere manier ingepast zou kunnen worden als aanvulling op de D-Flow
FM suite die nu aan MetaSWAP en MODFLOW is gekoppeld.
Functionaliteit SIMRES
Het netwerk bestaat uit een structuur met aaneengeschakelde bakjes, met zowel confluenties
als bifurcaties. De beperking daarbij is dat er geen ‘kring’ mag worden gevormd. De bakjes
moeten van boven-naar-benedenstrooms achter elkaar door kunnen worden gerekend als
een cascade. Dat gebeurt op ‘aanbod-gestuurde’ wijze, waarbij er de volgende opties zijn
voor de wisselwerking met het benedenstroomse bakje:
1. Geen wisselwerking, berekening op basis van de Q-h en de S-h tabellen (berging)
2. Stop-flow optie; zelfde als 1, maar dan geen stroming als het benedenstroomse peil
hoger is
3. Wisselwerking op basis van Q-Δh relatie (a Δhb), voor b.v. duikers;
Het rekenen gaat zeer efficiënt doordat de bergings-relatie en de afvoer-relatie worden
gecombineerd in een zogenaamde sigma-tabel, waarmee via terug-interpolatie vanuit de
beschikbare hoeveelheid water de stromingsvergelijking zonder iteratie kan worden opgelost.
De rekensnelheid is verder verhoogd door de tabel-opzoek acties efficiënt te laten
plaatsvinden: er wordt onthouden waar de vorige oplossing in de tabel uitkwam. Aan de hand
van de waterbalansverandering van de nieuwe tijdstap wordt de zoekrichting in de tabel
bepaald en vervolgens zeer snel de oplossing voor de volgende tijdstap gevonden. Modellen
met evenveel links als het aantal MetaSWAP cellen (bv. 200 000) bleken geen probleem voor
de rekentijd te geven.
Over het netwerk kan aanvullend een web van zogenaamde ‘reservoir-links’ worden gelegd,
die wel kringen mogen vormen. Het verschil met ‘cascade-rekenwijze’ is dat deze links vraaggestuurd zijn. Als de links via een doorsteek ‘tegen’ de cascade in gaan, dan blijft er water in
transit tot de volgende tijdstap.
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Om te kunnen rekenen moet het model worden gevoed met drainage en runoff. Daartoe is in
het verleden binnen SIMGRO zelf de drainage berekend. Doordat deze termen expliciet
werden berekend was het mogelijk om via een demand-realisatie cyclus de waterbalans
sluitend te houden voor situaties met infiltratie. De prijs daarvoor was een ingewikkelde code
om de instabiliteit van het grondwater model te handhaven als gevolg van de expliciete
drainage berekening. Deze code is in het project Robuust MetaSWAP geschrapt, en moet
ook niet terugkomen.
Visie op toekomst
SIMRES zou eventueel als “0D” aanvulling kunnen fungeren in de D-Flow suite (D-Flow 0D).
Daarbij zou de implementatie van het model gebruik kunnen maken van de omvangrijke
software architectuur die voor het 1D model beschikbaar is. Het gaat daarbij om:
- Databeheer en processing van netwerk-parameters
-

Visualisatietools

-

Koppeling met MODFLOW en MetaSWAP zoals ontwikkeld in het kader van het
Lumbricus project.

Een cruciaal onderdeel is het afleiden van de q-h relaties. Bij toepassing op gedetailleerde
netwerken is er het gevaar dat er geen verhang zit in het verloop van de bodem. In
werkelijkheid zal er toch een verhang van de waterspiegel ontstaan. Bij een grootschalige
toepassing in het verleden is hier onvoldoende op gelet, waarbij gebruik werd gemaakt van
een default verhang dat veel te klein was. Daardoor ontstonden bottlenecks in het systeem
met als gevolg grootschalige plasvorming. De conclusie is dat het succes van implementatie
van SIMRES valt of staat bij het hebben van goede schematisatietools. Het gaat daarbij om,
ten opzichte van de basisdata in de legger, het reduceren van het aantal knooppunten in het
netwerk en het maken van een juiste keuze voor het verhang. Diverse tools zijn in het
verleden ontwikkeld, waaronder een programma voor het identificeren van ‘kringen’.
Bij de implementatie zou ook een combinatie kunnen worden gemaakt met de andere
modellen van D-Flow FM, met alleen de bovenstroomse delen van het netwerk in SIMRES.
Een dergelijke combinatie is in het verleden al eens gemaakt met SOBEK.
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D

Toelichting koppeling D-HYDRO
Lumbricus; koppeling D-Flow FM, MODFLOW, MetaSWAP – doel en stand van zaken
Waarom koppelen?
In situaties waarbij de waarbij de interactie tussen oppervlaktewater en grondwater een grote
rol speelt, heeft de waterbeheerder behoefte aan een modelinstrumentarium waarin het
grond- en oppervlaktewater volledig gekoppeld kan zijn, b.v. om in te kunnen schatten hoe
effectief een wateraanvoerplan is in (zeer) droge situaties.
Stand van zaken: volledige koppeling
Binnen het Lumbricus project is een volledige koppeling tussen D-Flow FM (rekenhart onder
D-HYDRO Suite 1D2D), MODFLOW en MetaSWAP bijna volledig gerealiseerd. Met het
beschikbaar prototype is het mogelijk om een volledig D-Flow FM 1D/2D model te koppelen
met iMODFLOW (MODFLOW 2005) en MetaSWAP, waarbij het 2D netwerk van D-Flow FM
hydraulische stroming over het maaiveld simuleert waarbij ‘ponding water’ kan infiltreren in
de onverzadigde zone (MetaSWAP).

Omgekeerd kan tijdens een heftige bui MetaSWAP de overtollige neerslag – het deel dat
binnen die tijdstap niet kan infiltreren in de bodem – aan het 2D-netwerk van D-Flow FM
doorgegeven. Tegelijkertijd wisselen D-Flow FM en MODFLOW de rivierpeilen respectievelijk
de infiltratie/drainagefluxen onderling uit op tijdstapbasis, zie bovenstaande figuur.
Van bovenaf gezien zien de koppelingen er als volgt uit:
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De uitwisseling vindt plaats per tijdstap; tot nu toe is alleen geëxperimenteerd met
tijdstaplengtes van 1 dag, maar er is ook behoefte aan simulaties met kortere tijdstappen om
b.v. het effect van een hevige bui te kunnen simuleren. De uitwisseling per tijdstap begint met
een schatting van de uitwisselingsfluxen aan ’t begin van de tijdstap, waarbij er aan het einde
van de tijdstap een correctie t.a.v. de uitwisselingsfluxen uitgevoerd wordt; dit is een truc om
reken-technisch een stabiele koppeling tot stand te brengen die toch een sluitende
waterbalans oplevert, zonder een volledig impliciet iteratieschema te hoeven aanhouden (zie
onderstaande figuur).

Behoefte aan een bakjes-concept inclusief routing
Nadeel van een volledige koppeling is dat de rekentijden ook behoorlijk toenemen; eerste
verkennende berekeningen laten zien dat het 2D-netwerk van D-Flow FM voor de grootste
toename van de rekentijden zorgt. Om naast een volledig geïntegreerde berekening toch ook
snelle, meer verkennende berekeningen te kunnen uitvoeren wil de waterbeheerder ook met
minder rekenintensieve koppelingen kunnen rekenen, b.v. zonder het 2D-netwerk van FM, of
door een minder groot deel van het 1D-waterlopennetwerk hydraulisch te schematiseren.
Voor het deel van de waterlopen die niet hydraulisch worden doorgerekend zou een
zogenaamd bakjes-concept een ideale tussenoplossing kunnen zijn: per peilvak b.v. kan dan
via 0D-bakjes het water vanaf het maaiveld en/of een deel van de kleinere waterlopen naar
de 1D-waterlopen van D-Flow FM stromen. De bakjes dienen dan wel onderling het water
door te kunnen geven (‘routing’), waarbij voor ieder individueel bakje een eigen Q-h-relatie
gespecificeerd kan worden. Deze zogenaamde gelumpte schematisatie is conceptueel
weliswaar minder nauwkeurig, qua rekentijd zal het wel vele malen sneller zijn dan het
volledig hydraulisch doorrekenen van de waterbeweging.
Binnen NHI-kader wordt op dit moment uitgewerkt hoe een dergelijk bakjes-concept eruit zou
moeten gaan zien. Het beschikbaar komen van een dergelijk concept zou , aan de
mogelijkheden voor koppelingen tussen grond- en oppervlaktewater kan worden toegevoegd.
Daarmee zal het gekoppelde instrumentarium meer flexibel toepasbaar worden.
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Afweging van software alternatieven
SWR1

SIMRES

WFLOW

D-HYDRO Suite
1D2D

representatie
bergings-,
vertragingsen
(uitdroging, vertraging, afstroming, onttrekking)

+

+

+

+

representatie lokale kunstwerken

+

0

0

+

chloride balans (volledige mening)

n.v.t.

nv.t.

via d-wq

+

watervraag inventarisatie incl. prioritering

-

+

+

-

binnen fysische grenzen

+

+

+

+

resultaten uitlegbaar

+

+

+

+

model

+

+

+

+

representatie uitwisselingsprocessen (interactie
met MFMS)

+

+

+

+

online-koppeling met MODFLOW-MetaSWAP

+

+

+(o)

+(o)

simulatie

simulatie

Simulatie

simulatie

SWR1

SIMRES

WFLOW

D-HYDRO Suite
1D2D

Geschikt voor droge, normale en natte situaties
en overgang van droog naar nat.

+

+

+

+

Geschikt voor hellend terrein

-

+

+

+

Geschikt voor peilbeheerst/polders

+

+

+(o)

+

Online via BMI te koppelen met extern
(hydrodynamisch) model op fysiek aanwijsbare
locaties (kunstwerken/natuurlijke uitlaten)

+

+

+

+

Online via BMI
te koppelen met extern
(waterverdeling) model (onderscheid tussen
vraag en toekenningsfase) op fysiek aanwijsbare
locaties (kunstwerken/natuurlijke uitlaten)

-

+

+

+

Online
via
BMI
Modflow6/Metaswap

-

n.v.t.

+

+

Uitwisseling van lozingsflux

+

+

+ (o)

+

Uitwisseling van onttrekkingsflux

?

+

+ (o)

+

Uitwisselingsflux te labelen met gebruiksdoel
(peilbeheer, doorspoeling, landbouw)

-

?

+ (o)

+ (o)

Stroming in twee richting mogelijk (onderscheid
tussen aanvoer en afvoer situaties, met aanvoer
zowel vanaf bovenstrooms als benedenstrooms)

+

+

+ (o)

+

Ruimtelijk verdeling representatief (sturing goed
vast te leggen)

0/+

?

+ (o)

Vereenvoudigd hydraulisch gedrag

+

0

+

0 (o)

Inname/lozing
stops
op
basis
van
over/onderschrijding
van
grenswaarde
(grondwaterstand, peil, debiet, chloride) lokaal of
elders in het netwerk

-

X

+ (o)

+ (o)

?

+ (o)

+ (o)

Potentieel Model functionaliteit
Rijkswaterstaat

integratie
met
regionaal
(waterverdeling/hydraulisch)

methode bepaling volume-diepte

Potentieel Modelfunctionaliteit
waterschappen
Hoofdtaak:
de
oppervlaktewater

waterbalans

te

van

koppelen

Zoutfluxen
op
onderrand
(kwel)en
koppelingspunten naar extern model
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Zoutbalans met volledige mening per bakje (of
online te koppelen met zoutbalans model)

nee (via
SEAWAT?)

Neerslag-afvoer proces moet onderscheid
kunnen maken in afvoer naar RWZI, afvoer naar
lokaal oppervlaktewater en riool overstorten

via d-wq

via d-wq

+ (o)

In schematisatie

Beheer en onderhoud
actief beheer & onderhoud (nu en in toekomst)

onduidelijk

nee

Ja

Ja

ja

ja

Ja

Ja

ja?

nee

Ja

Ja

nee

ja

Ja

Ja

gedeeld extern

n.v.t.

gedeeld
NL+extern

gedeeld
NL+extern

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

software typering

module

module

framework

Framework

programmeer taal

Fortran

Fortran

Julia

Fortran/C++

goed/beperkt,
afnemend

goed/beperkt,
afnemend

goed,
toenemend

goed, stilstaand

ondersteuning BMI koppelingsinterface

nee

nee

ja

Ja

beschikbaarheid handige externe packages

n.v.t.

n.v.t.

ja

Ja

benodigde inspanning software ontwikkeling

significant

rewrite

beperkt i.v.m.
raamwerk

Gemiddeld i.v.m
raamwerk, maar
wel nieuw
concept.

ondersteuningspotentieel gedistribueerd rekenen

nee

n.v.t.

CPU/GPU

CPU multicore +
high
performance
clusters

rekentijd en geheugengebruik acceptabel voor
lokale waterbalans simulatie

onduidelijk

ja

ja

Potentieel: ja

ondersteuning standaard bestandsformaten
(NetCDF-CF/IDF/CSV) t.b.v. koppeling externe
applicaties

nee

nee

ja

Ja

toepassingsgebieden

nee

n.v.t.

ja

Ja

ondersteuning hyd bestandsformaat t.b.v. offline
koppeling LKM

nee

nee

ja

ja

toegang code zonder licentiekosten
spreiding kennis code
noodzakelijk intern)

(>4 personen,

niet

code kennis bij kennisinstituten
onderhoudskosten code
kennis schematisatie (> 2 personen, intern)

Technisch t.b.v. software
ontwikkeling

beschikbaarheid ontwikkeltools

centraal/overzichtelijke
maatregelen*
code geschikt voor
operationeel en beleid

inbouw/aanpassing

* = maatregelen inbouw naar verwachting via modelgeneratie script
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Verslag marktconsultatie
Marktconsultatie regionale oppervlaktewatermodule NHI 18 juni 2021
Aanwezig:
9 vertegenwoordigers van 8 marktpartijen (hier aangeduid als markt 1- markt 8)
3 vertegenwoordigers van het NHI (hier aangeduid als NHI)
6 vertegenwoordigers van het projectteam (hier aangeduid als projectteam)

Toelichting opdracht en invulling van de opdracht door het projectteam
Vanuit het NHI wordt een toelichting gegeven op de opdracht, waarvoor de markt nu wordt
geconsulteerd. Het projectteam is gevraagd te onderzoeken of gekomen kan worden tot een
voorkeursalternatief voor een gelumpte benadering voor het oppervlaktewatersysteem ten
behoeve van regionale modellering. Nadrukkelijke vraag daarbij is of synergie kan worden
bereikt met nieuwe oppervlaktewatermodules voor het Landelijk Hydrologische Model (LHM).
Daarom wordt eerst de ontwikkeling van het landelijke hydrologische model toegelicht vanuit
het NHI (zie sheets). Voor het LHM is vervanging van de software MOZART en DM nodig,
evenals een update van de schematisatie gebaseerd op actuele data. Dit traject kent al een
voorgeschiedenis vanaf 2016, waarbij eerst is geprobeerd alleen de software te vervangen,
gebruik makend van de bestaande data. Dit leverde weliswaar een technisch werkend model
op, maar geen plausibele resultaten. Recent zijn de eisen en wensen vanuit RWS herzien en
aangescherpt, de eis voor optimalisatie kan mogelijk nog verder wijzigen. Als vervolgstap is
een pilot voorzien, waarbij synergie wordt gezocht met uitwerking van een regionale
oppervlaktewatermodule NHI.
Vanuit het projectteam wordt aanvullende toelichting gegeven op de context en de invulling
van de opdracht (zie sheets). Als schakel tussen de grondwatermodellering (in MODFLOW)
en de hydraulische modellering is er behoefte aan een gelumpte benadering van het
oppervlaktewater, waarbij kenmerken van een verzameling van kleinere oppervlaktewateren
worden gerepresenteerd via vereenvoudigde relaties voor peilen, volume en
bergingsverandering. De modelcodes die tot nu toe vooral worden gebruikt zijn SIMRES en
MOZART; deze worden niet of in beperkte mate onderhouden en zijn om die reden aan
vervanging toe.
De opzet van de bijeenkomst wordt verder toegelicht door het projectteam. Er is een eerste
concept uitwerking gegeven voor het advies aan NHI en verstuurd aan de deelnemers die via
TenderNed interesse hebben getoond. Voordat dit document als concept aan NHI wordt
opgeleverd, is het gewenst om feedback te vragen aan marktpartijen en deze feedback op
herkenbare wijze te verwerken. Het concept advies wordt tijdens de marktconsultatie in
samenvattende blokken gepresenteerd, waarbij de volgende vragen centraal staan:
-

Herkennen de marktpartijen zich in de wensen en eisen?
Zijn de marktpartijen het eens met de eerste aanzet voor het functioneel ontwerp?
Zijn de marktpartijen het eens met de voorzet voor softwareadvies?

De inhoud wordt in 3 blokken gepresenteerd, waarbij na afloop van elk blok er tijd zal zijn
voor toelichtende vragen, reacties vanuit de adviesbureaus en discussie. Op het eind is er
eventueel ruimte voor aanvullende opmerkingen / nabranders.
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Vragen over de doelstelling en het proces:
• Vraag van het projectteam: is de documentatie gelezen door de marktpartijen?
Reacties: ten dele / niet helemaal. Een opmerking: de documentatie is pas
woensdag vanuit STOWA ontvangen. Afspraak: op het document kan in ieder geval
binnen 1 week (t/m 25 juni a.s.) (detail)commentaar worden nagezonden.
• Vraag vanuit het NHI: het uiteindelijke doel van deze markconsultatie is toch dat dit
uiteindelijk wordt aanbesteed via een Europese aanbesteding? Reactie vanuit NHI:
de precieze vorm is nog niet in beton gegoten. Ook zijn er nog vormen denkbaar
zoals TKI. Marktconsultatie betekent wellicht dat aanbesteding logischer is dan TKI,
maar dat moet verder bekeken worden.
• Reactie marktpartij 1: mij lijkt een aanbesteding logisch, liever dan een TKI.
Blok 1: eisen en wensen
De geïnventariseerde eisen en wensen worden toegelicht door het projectteam (zie eerste
deel inhoudelijke presentatie projectteam). Reacties:
•
•

•

•

•

•

•

•

•
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Marktpartij 2: een opmerking over tracers: kijk naar de fractiesommen uit SOBEK, dit
zit in waterkwaliteit, maar zegt ook veel over waterkwantiteit.
Marktpartij 3: Peilvakken zijn logische basiseenheden, maar er zijn zeker
waterschappen met waterlopen die niet binnen een peilvak vallen. Projectteam: in
dat geval moet je meer denken aan percelen of kleine stroomgebiedjes /
afwateringseenheden.
Marktpartij 4: let op dat dit in het rapport consequent gebruikt wordt en geef
duidelijkheid over de definities die gehanteerd worden van peilgebieden,
afwateringseenheden en primaire, secundaire en tertiaire watergangen. Projectteam:
aandachtspunt is dat niet elk waterschap hetzelfde onderscheid maakt in deze
afwateringseenheden en indeling.
Marktpartij 4: er zijn verschillende waterschappers met verschillende behoeften.
Definities en schaalniveaus moeten dus duidelijk en eenduidig zijn. Maar dit is een
kwestie van er in de praktijk goed mee omgaan; dit moet de modelleur ook goed
doen.
Marktpartij 4: Verduidelijk graag: wat is open source precies? Reactie NHI: we zijn
hier mee bezig om uit te zoeken welke licentievorm dan precies gekozen zal worden,
wordt; waarschijnlijk MIT-licentie of LGPL licentie. Dit zal nog nader worden geduid.
Marktpartij 3: SIMRES kan heel veel, wordt dat meegenomen? Projectteam: dit komt
later ook aan de orde in het software advies. Er is uitgebreid gediscussieerd in het
projectteam over de functionaliteiten van SIMRES.
Marktpartij 3: het maken van de schematisatie; hoe gaat dat precies? Vooral omdat
uit het voortraject bleek dat de schematisatie en verwerken van data niet altijd goed
gaat. Maak algemene doelstellingen voor de schematisatie in de aanbesteding. Het
gaat dus niet alleen om concepten, maar schematisatie en parametrisatie zijn net zo
belangrijk. Of de exacte data uit de waterschappen komen moet niet onderschat
worden. Bijvoorbeeld voor elke splitsing duidelijke verdeelsleutels hebben gaat
misschien niet lukken. Projectteam: maak hier onderscheid tussen concepten en
software advies regionale module NHI en uitwerking LHM of andere modellen; de
opdracht vanuit het NHI gaat nu over de concepten en het software advies.
Marktpartij 5: er is aangegeven dat peilbeheer op basis van Q-h relaties moet en dat
je in het bakjesmodel moet lumpen. Maar je kan ook binnen een hydraulisch model
lumpen. Focus vooral op lumpen en probeer het afleiden van foutgevoelige Q-h
relaties te voorkomen.
Marktpartij 5: er is geen wens vanuit de waterschappen om optimalisatie mee te
nemen, fair enough, maar ik wil wel opmerken dat er steeds meer waterschappen
gaan optimaliseren.
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•

•
•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•
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Projectteam: de wensen voor de uitwerking zijn in de interviews mede bepaald door
de wensen in hoog Nederland, die ook actief zijn binnen Lumbricus. De discussie
over optimalisatie verdient waarschijnlijk meer aandacht. Een nadrukkelijke
aanbeveling is dan ook opgeschreven om deze discussie (voor vooral het
bovenregionale systeem) verder te voeren, gezamenlijk met Rijkswaterstaat en
waterschappen.
Projectteam: mogelijk wordt vooral in het operationeel domein geoptimaliseerd,
terwijl dit bakjesmodel wellicht meer in het toetsingsdomein gebruikt zal worden.
Marktpartij 6: er zijn wel heel veel wensen. Wordt de rekentijd niet heel hoog?
Misschien moet het schaalniveau kunnen variëren. Ook de gebruiksvriendelijkheid is
belangrijk: het moet wel ook eenvoudig te gebruiken kunnen zijn, met bijv.
basisvarianten. Advies: probeer dit ook uit in een pilot. Projectteam: in het
investeringsplan heeft NHI voorzien dit ook verder uit te werken in pilots.
NHI (via chat): ik zou een pilot in zowel peilgestuurd als vrij afwaterend NL doen.
Marktpartij 1: de focus ligt op Deltares producten. Zo gebruiken waterschappers
helemaal niet zo veel D-HYDRO. Projectteam: daarvoor vandaag ook nadrukkelijk de
uitnodiging, hebben we alle software goed in beeld?
NHI (via chat): Die focus op Deltares producten lijkt me voor het proces (ook) niet
handig. Laten we kijken of we dat wat algemener kunnen gaan opschrijven in de
vervolgstukken.
Marktpartij 1, een vraag over licenties: komen open source-codes ook beschikbaar
zonder login? anders voelt het niet als open source. Maar dan vooral het inzien van
de code, dus niet zo maar kunnen aanpassen etc. Locatie van de code maakt verder
niet zo veel uit, maar dit kan bijv. via de NHI-website.
NHI: de precieze vorm van open source moet nog verder in verdiept worden.
Marktpartij 1: graag iets meer toelichting over de koppeling van maaiveldsprocessen
aan D-HYDRO 1D/2D. Projectteam: binnen Lumbricus is gewerkt aan een prototype
voor koppeling D-flow FM 1D/2D met MetaSWAP en MODFLOW (zowel hydraulisch
1D als maaiveldsprocessen 2D, naast processen in MetaSWAP). Wat daar in ieder
geval naar voren kwam is dat aanvullend behoefte is aan een bakjesmodule, dat was
onderdeel van de wensenslijst, maar nog niet gerealiseerd in het project.
Marktpartij 1: data heeft echt aandacht nodig! Een punt ten aanzien van het
functioneel ontwerp: denk zonder de code, welke stappen een gebruiker doorloopt.
Deze workflow duidelijk maken is handig om te voorkomen dat je een softwareontwikkeling doet waar helemaal geen behoefte aan is. Gebruiksvriendelijkheid is
dan ook meteen opgelost.
NHI: ik ben genuanceerder geworden ten aanzien van nut en noodzaak van sturing
en optimalisatie, sinds het interview. Dus mijn voortschrijdend inzicht is dat er toch
nog wel behoefte is aan optimalisatie.
Marktpartij 7: wat is de benodigde functionaliteit voor operationele functionaliteiten?
Projectteam: issue waterverdeling en optimalisatie is vooral een boven-regionaal
vraagstuk.
Marktpartij 7: water naar RWZI. Ga je dan stedelijk gebied ook in detail simuleren?
Dat kan een nuttige aanvulling zijn. Antwoord NHI: ja, zeker meenemen, dit is een
ondergeschoven kindje in NHI.
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Blok 2 Functioneel ontwerp (na de pauze)
Een aanzet voor het functioneel ontwerp wordt toegelicht door het projectteam (zie tweede
deel inhoudelijke presentatie projectteam). Reacties:
•

•
•

•

•

•

•
•
•
•

•

•
•
•
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Marktpartij 6: ik ben blij dat er nog niet dieper is ingegaan dan dit nu. Misschien wel
nog wat sturingsregels toevoegen, maar vooral de modellering verder niet te zwaar
belasten. Zorg dus vooral dat het eenvoudig blijft!
Marktpartij 8: ja, begin eenvoudig, hier zitten ook al veel eisen en wensen in. Doe dit
langzaam gefaseerd en start liever een pilot met een MVP.
Marktpartij 5: lumpen wordt dus gedaan met Q-h curves? Hoezo? Die keuze ligt
mijns inziens niet voor de hand. Hydraulisch lumpen kan ook, dan hoef je ook niet
meer te switchen tussen een hydraulisch model en een gelumpt model. Wij hebben
ervaringen met rekentijden voor een hydraulisch model die minder dan 1 ms per run
zijn.
Reactie Marktpartij 3: de aanvoer- en afvoersituaties beschrijven is moeilijk met een
niet-hydraulisch model, de stromingsrichting moet dan kunnen omdraaien. Bij
wateroverlast kan dat lastig zijn omdat er opstuwing komt. Dit was bij SIMGRO ook
altijd ingewikkeld, bijv . bij gemalen. Dat levert geen goede Q-h relatie op.
Marktpartij 3: aan- én afvoer in één model kan in het geval van extreme afvoeren of
een gemaal tot ongewenste Q-h-relaties leiden. Antwoord projectteam: Q-h-krommes
zijn geen must have. Als er andere concepten zijn kunnen die ook worden opgepakt.
Omwille van de herkenbaarheid is de mogelijkheid tot tweerichting stroming wel de
wens. Een alternatief, twee takken met elke eigen stroomrichting is ook mogelijk,
maar minder wenselijk. Marktpartij 3: dat maakt het wel complexer en minder
herkenbaar.
Opmerking marktpartij 4: een fysisch model is misschien beter, maar de rekentijden
schieten dan wel omhoog. Misschien moet je dan eens gaan kijken wat de
verhouding fysica/rekentijd is, om de optimale balans te krijgen.
Marktpartij 5 (via chat): Twee stromingsrichtingen krijg je "for free" als je hydraulisch
(lumped) modelleert.
NHI (via chat): wat is impact op de rekentijden als je gaat lumpen met een
hydraulisch model?
Marktpartij 5 (via chat): als je twee modellen neemt, een bakjesmodel en een
hydraulisch model, met evenveel rekenpunten, is de rekentijd vergelijkbaar.
Marktpartij 8: rekentijden moet je niet onderschatten, die zijn nu al hoog. Ze moeten
dus echt wel laag blijven, want anders gaat men toch weer eigen aanpassingen doen
om het te versnellen.
NHI (via chat): Ik durf ondertussen, n.a.v. wat ik vanmorgen heb gehoord, wel te
concluderen dat de steekproef van geïnterviewden in de aanloop naar deze sessie
GEEN representatief beeld heeft opgeleverd m.b.t. de wensen/eisen die de
waterschappen hebben en al helemaal geen goed beeld van wat er technisch
mogelijk is gegeven wat de markt ons kan bieden.
NHI (via chat): eis vwb optimalisatie betreft zowel DP ZW als de LCW
NHI (via chat): Die NHI 'brede groep gebruikers'-eis heeft, naar mijn idee, betrekking
op: Gebruikers binnen Nederland. Dus niet internationaal.
NHI (via chat): Een aanpak waarbij we vanuit een bestaand SOBEK- of D-Hydro
model een snel rekenend meta-model af kunnen leiden is idd. volgens mij de meest
voor de hand liggende aanpak om te komen tot een lumped model voor regionale en
landelijke modellen. Daarmee houden we nl. ook alles qua data consistent. Het
afleiden van zo'n metamodel moet dan wel volledig automatisch kunnen, inclusief
validatie resultaten aan de hand van 'volledige' SOBEK/D-Hydro som. E.e.a. in
analogie met SWAP<->MetaSWAP.
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Blok 3: software advies
Een voorzet voor het software advies wordt toegelicht door het projectteam en de markt
wordt nadrukkelijk gevraagd hierop te schieten en aan te vullen (zie derde deel inhoudelijke
presentatie projectteam). Reacties:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
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Marktpartij 3: een vraag over Lumbricus: is daar ook op het bakjesniveau in DHYDRO gekeken of dat kan? Veel mensen kennen het bij de waterschappen en je
kan ermee schalen. Belangrijk om dan te weten of het snel genoeg is of niet. Dan is
schematisatie vooral belangrijk om te bekijken en misschien kijken of je kan
parallelliseren.
Projectteam: de status van Lumbricus: er is een prototype beschikbaar waarin 1D/2D
aan D-Hydro gekoppeld is, dat verder moet worden getest. Er is behoefte aan
aanvullend een bakjesconcept. Maar dit is nog niet beschikbaar en dus ook niet
getest in D-HYDRO.
Marktpartij 3: mede naar aanleiding van het voortraject met het landelijk model heb ik
zorgen dat het maken van nieuwe codes heel lang duurt en dat er tegen veel
problemen en risico aangelopen wordt.
Marktpartij 6 (via chat): Marktpartij 3, dank, helemaal mee eens... ik (en mijn
regionale opdrachtgevers) worden ook wel wat moe van elke keer weer wat nieuws
...
Projectteam: een groot deel van de code bestaat juist al en kan hergebruikt worden,
gebruik makend van componenten binnen het bestaande raamwerk, maar complete
modelcodes die voldoen aan alle eisen zijn er nog niet.
Projectteam: inderdaad, op basis van de interviews en analyse komt vrij vertaald
naar boven dat er behoefte is aan de functionaliteiten zoals die in SIMRES zitten,
maar die zouden opnieuw geprogrammeerd moeten worden vanwege de beheer en
onderhoudstatus van SIMRES.
NHI: In analogie met SWAP/MetaSWAP suggestie om hier eenzelfde aanpak
(modellen vs metamodellen) te hanteren om te voldoen aan de eis van "snel
rekenen".
Marktpartij 5: impliciet rekenen in hydraulisch modellen zorgt voor explosieve
rekentijden. Ik zou ook proberen op gpu’s te rekenen om expliciet te rekenen. Dat
kan D-HYDRO niet.
Projectteam: nog een toelichting op wflow; versie 1 is ontwikkeld in pc-raster-python,
dit is nu voor versie 2 omgezet naar Julia, mede vanwege de mogelijkheden voor
parallellisatie en rekenen op GPUs.
Marktpartij 7: het advies is nu kort door de bocht, waarbij software wat snel wordt
afgeschoten, en geconcludeerd wordt om dan nu maar iets nieuws te doen. Waarom
wordt WALRUS wel genoemd, maar geen andere neerslag-afvoer pakketten?
Daarvoor is betere onderbouwing nodig. Aanmelding van WALRUS door
waterschappen is niet voldoende. Hanteer verder als uitgangspunt: gebruik een
bestaand concept en bouw daar op voort. Projectteam: het was ook nog een eerste
concept zoals toegelicht. We komen nu qua eisen uit op concepten SIMRES en
kunnen daar functionaliteit op voortbouwen.
NHI (via chat en in de discussie): Polder de Tol lijkt me ideale kandidaat voor pilot.
daar ligt een 3Di model, SOBEK, D-Hydro, Tygron, HEC-RAS, SIMGRO-SIMRES en
RTO-SOBEK Metamodel.
Marktpartij 1: in dat geval worden wij graag betrokken!
Marktpartij 1: 3DI, Tygron kan je ook bekijken.
Marktpartij 4: ik heb zorgen en zie risico’s voor het hergebruiken van software.
Implementatie van Julia is een wat vreemde keuze. Aan de markt overlaten is
misschien beter en dan kan de keuze gemaakt worden voor een programmeertaal.
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NHI (via chat): JULIA is leuk, want het combineert het programmeergemak van
Python met de performance van FORTRAN/C++, maar er is voor zover ik weet maar
een kleine groep aan JULIA programmeurs in Nederland, dus inzetten op deze taal
binnen NHI ligt niet voor de hand.
Projectteam: Julia is inderdaad nog onbekend, Python is veel bekender maar heeft
performance issues. C++ of Fortran kan dan, maar daar verlies je juist ook weer veel
mensen. Ervaring leert dat overstap naar Julia makkelijk is voor mensen die thuis zijn
in scripten.
Marktpartij 1: een programmeertaal specifiek toewijzen komt een beetje vreemd over,
laat dat gewoon aan de markt over. Reactie projectteam: de vraag vanuit het NHI
was uitwerking van wensen en eisen, inclusief een advies voor software.
Marktpartij 4: Stel anders gewoon eisen aan de performance i.p.v. een specifieke taal
opleggen. Bijv. Go kan ook een optie zijn. Daarnaast is schaalbaarheid belangrijk, je
moet in de cloud kunnen rekenen en parallel.
Marktpartij 2: SOBEK-RR open water kan precies dat wat beschreven wordt qua
bakjesmodel. Zorgpunt: maken we nu dus niet iets opnieuw dat al bestaat?
Projectteam: voor de verdere uitwerking kan ik dus concluderen dat wordt
aanbevolen dat SOBEK RR open water bakje & andere RR mogelijkheden eens
goed tegen het licht moeten worden gehouden? Dus idealiter wordt daar in een
volgende stap een pilot mee gedaan om te kijken hoe het presteert?
Reactie: Marktpartij 3: SOBEK RR met open water knopen is uitgefaseerd, dus dat
moet dan wel weer opnieuw opgestart worden. Dus niet alleen RR open water,
Channel Flow kan ook.
Marktpartij 4: Maar hergebruik van software is in de praktijk nog niet zo eenvoudig.
Marktpartij 2 (via chat): Het concept van RR openwater is op zich niet slecht maar
heeft twee fundamentele tekortkomingen m.i.: hij zou de complete bergingscurve van
het peilgebied moeten bevatten en niet, zoals nu het geval is, slechts 6 paren met
hoogte-oppervlak. En 2: in hellend gebied is RR openwater volstrekt onbruikbaar
omdat je geen verhang in de waterlijn simuleert.
Marktpartij 5 (via chat): Ik begreep dat D-Hydro niet op GPU kan draaien. Daarom
nog een suggestie: Kijk ook of MIKE of Infoworks wel op GPU kunnen draaien.
Marktpartij 8 (via chat): Tuflow rekent sowieso op de GPU, dat zou ook een
alternatief kunnen zijn voor MIKE of InfoWorks.
Marktpartij 1 (via chat): parallellisatie kan ook met CPU , dat kan net zo snel zijn als
GPU. het gaat vooral om snelheid volgens mij.
Marktpartij 2 (via chat): Laten we daarom ook kijken naar concepten die de
verdeling/verhang van waterhoogtes binnen één peilgebied/afwaterende eenheid
meenemen, en toch lumpen naar zo'n gebied. Ik weet dat Kisters RTO dat kan, maar
ook bijv het conceptuele model van Sumaqua/KU Leuven.
Marktpartij 1 (via chat): En Hec-HMS?
Overige chatopmerkingen:
NHI (via chat): voor NWM - landelijk waterkwaliteitsmodel moet er eind 2022 een
LHM-versie gereed zijn waarin de regionale schematisatie (mozart) is vernieuwd.
Dus iets nieuws ontwikkelen heeft risico dat we die deadline niet halen!
Marktpartij 2 (via chat): Voor vrij-afstromend gebied zouden we bijv. de Aa (Aa en
Maas) kunnen nemen. Daar ligt een heel goed functionerend meta-model van het
oppervlaktewater in CM van KU Leuven.
NHI (via chat): o.b.v. signaal Marktpartij 3 (dat 2022 te snel zal zijn voor DPZW):
NWM-waterkwaliteit zal sowieso een terugvaloptie moeten uitwerken.
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3. Afsluiting
Procesafspraken:
• afgesproken is dat van de bijeenkomst een verslag gemaakt wordt, en de inhoud in
het verslag wordt herkenbaar opgenomen in de volgende versie van de rapportage.
• Binnen 1 week (25 juni) kan aanvullend commentaar worden geleverd op de
rapportage.
• Het projectteam zal richting de zomervakantie werken aan vervolg van het concept
document, waarbij de inzichten van deze marktconsultatie in het advies worden
meegenomen.
• Het NHI zal beraden over verdere ontsluiting van informatie van vandaag.
Waarschijnlijk wordt een geanonimiseerd verslag via TenderNed gedeeld.
Afsluitend, vanuit NHI:
Dit wordt als een vruchtbare bijeenkomst beschouwd, ik heb ook de tijd nodig om e.e.a. te
laten bezinken. Wat in ieder geval wordt meegenomen:
Leg focus op schematisatie en minder op modelcodes
Ga stapsgewijs opbouwen, ga vanuit pilots bouwen, hou contact met gebruikers en
ga vanuit daar bouwen
Kansen om het lumpen in hydraulische modellen te integreren en van Q-H relaties af
te komen
Vervolgprojecten zullen verder met RWS bekeken worden: al dan niet gecombineerd,
wat in de markt te zetten en wat niet.
Opmerking Marktpartij 3:
ik zou mezelf als ik projectleider was niet de vingers willen branden indien het tijdspad dat
voorgesteld wordt voor LHM (eind 2022) nadrukkelijk overeind blijft. Er zijn nog vele
stappen te maken voordat dit landelijk kan worden waargemaakt:
- Implementatie DAMO2.2 bij de waterschappen (medio 2022 gereed?)
- Vullen van de hydrologische data door de WS-en (met aanbrengen focus vanuit
LHM en andere voorziene toepassingen misschien eind 2022 haalbaar?)
- De voorgestelde aanpak is AGILE en vanuit Pilots, dan ben je nog niet zomaar op
landelijk niveau gereed.
Opmerking vanuit NHI:
Ik heb wel zorgen over de afhankelijkheid van kwalitatief goede data. De datauitvraag is nog niet duidelijk gesteld. HyDAMO is er wel, maar er is nog geen tijd
aangegeven wanneer dit concreet is gevuld. Dit kan een beperkende factor worden.
Deze urgentie moet nog duidelijker gecommuniceerd worden! Eind 2022 zou je voor
het landelijke spoor een nieuwe LHM willen hebben om DPZW met NWM goed te
kunnen draaien. Waterschappen doen hun best, maar ze zijn nog wel bezig met de
data. 2022 is onrealistisch, concludeer ik.
Vanuit projectteam en NHI:
Allen worden bedankt voor alle waardevolle inbreng!

61 van 63

Uitwerking van een regionale module oppervlaktewater NHI
11205630-031-BGS-0001, 31 oktober 2021

G

Referenties
Almeida, G.A.M. de, P. Bates, (2013) Applicability of the local inertial approximation of the
shallow water equations to flood modeling Water Resources Research (2013) 49: 4833–
4844, https://doi:10.1002/wrcr.20366.
Gijsbers P. en H. Barneveld (2016) Voorstudie vervanging DM en MOZART in LHM. Deltares
rapport 1230075-010-BGS-0002.
Gijsbers P., H. Korving, T. Kroon (2020) Oplossingsrichting waterverdeling vervanging DMMOZART Deltares memo 11205261-012-BGS-0001.
Gijsbers P., M.Visser, I. Miltenbrug (2021) Functioneel ontwerp LHM-oppervlaktewater;
advies voor vervanging van MOZART en DM. Deltares rapport 11205261-012-BGS-0003.
Hughes J. D., Langevin, C.D., Chartier, K.L., and White, J. T. (2012) Documentation of the
Surface-Water Routing (SWR1) Process for modeling surface-water flow with the U.S.
Geological Survey Modular Ground-Water Model (MODFLOW-2005). U.S. Geological
Survey Techniques and Methods, book 6, chap. A40 (Version 1.0)
https://doi.org/10.3133/tm6A40.
Hunink J., J. van Engelen, M. Russcher, T. Kroon (2020) Toepassing nieuwe koppelsoftware
MODFLOW6 en MetaSWAP op het LHM. Deltares memo 17 december 2020 voor
Rijkswaterstaat (unregistered).
Infosupport, 2020, https://blogs.infosupport.com/julia-de-snelst-groeiende-programmeertaal/.
Ligtenberg J., en W. Werkman (2021). Addendum bij document ‘Eisen en wensen vanuit
waterverdeling voor de vervanging van de modelcodes DM en MOZART” van S. Muurling,
12 mei 2020 (addendum datum: 29 september 2021).
Martins,R., J Leandro, A S Chen, S Djordjević (2017), A comparison of three dual drainage
models: Shallow Water vs Local Inertial vs Diffusive Wave, Journal of Hydroinformatics
(2017) 19 (3): 331–348. https://doi.org/10.2166/hydro.2017.075.
Muurling-van Geffen & Werkman (2020) Eisen en wensen vanuit waterverdeling voor de
vervanging van de modelcodes DM en Mozart. RWS memo 12 mei 2020.
Rijkswaterstaat en Sogeti (2005). Functioneel detail ontwerp MOZART.
Techzine (2018), https://www.techzine.nl/nieuws/devops/410853/programmeertaal-juliawordt-heel-snel-populairder/.
Verkaik, J., J.D. Hughes, J.D., P.E.V.van Walsum, G.H.P.Oude Essink, H.X.Line,
M.F.P.Bierkens (2021) Distributed memory parallel groundwater modeling for the
Netherlands Hydrological Instrument. J.of Env.Modelling & Software. 143 (2021) 105092,
https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2021.105092.

62 van 63

Uitwerking van een regionale module oppervlaktewater NHI
11205630-031-BGS-0001, 31 oktober 2021

63 van 63

Uitwerking van een regionale module oppervlaktewater NHI
11205630-031-BGS-0001, 31 oktober 2021

