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SAMENVATTING
Door waterschap Aa en Maas wordt al enige jaren inzicht verkregen in het
hydrologische systeem volgens een modelmatige aanpak,zowel voor het
oppervlaktewatersysteem als het grondwatersysteem.Deze aanpak heeft geleid tot een
stapsgewijze verbetering van de watersysteemkennis op verschillende detailniveaus.De
ontwikkelde modellen zijn echter een momentopname;zowel de watersystemen die met
modellen worden beschreven áls de instrumenten die beschikbaar zijn voor
watersysteemonderzoek zijn voortdurend in ontwikkeling.Het is van belang dat de
opgedane kennis en informatie over de watersystemen op een efficiënte wijze wordt
vastgelegd en in de toekomst ontsloten en verbeterd kunnen worden.
De in dit rapport beschreven studie zet een goede stap in de richting van het efficiënt
vastleggen van hydrologische data en het gebruik daarvan in hydrologische
rekenmodellen.De studie levert de volgende producten:
x De hydrologische databank met basisgegevens van het watersysteem van
waterschap Aa en Maas.
x Een gebruikersinterface om vanuit deze databank op een geautomatiseerde manier
hydrodynamische rekenmodellen te bouwen.
x Gekalibreerde neerslagafvoer modellen die het gedrag van de watersystemen van
waterschap Aa en Maas met betrekking tot de variatie van afvoeren beschrijven.
x De combinatie van de neerslagafvoer modellen en het hydrodynamische model:het
Gebiedsdekkende Hoogwatermodel (voortaan ook wel GDHM-AM genoemd).
Het waterschap heeft met het gereed komen van deze studie de beschikking over een
gebiedsdekkend hydrodynamisch rekenmodel waarmee de werking van het
oppervlaktewatersysteem kan worden onderzocht.Het betreft een model in het
rekenprogramma SOBEK-1D2D.Het rekenmodel wordt gegenereerd vanuit de
hydrologische databank met alle basisgegevens met informatie over het watersysteem.
Dit gebeurt met de gebruikersinterface Tri
waco4.De grootste voordelen van het werken
met deze centrale databank zijn de flexibiliteit in modelkeuzen en de mogelijkheid om de
gegevens van het watersysteem gemakkelijk te vernieuwen.Het waterschap krijgt de
vrijheid om de best passende detailniveaus en rekentechnieken te gebruiken bij het
oplossen van verschillende vragen in het waterbeheer.
Het Gebiedsdekkende Hoogwatermodel is gekalibreerd en gevalideerd op basis van
een groot aantal afvoermetingen,metingen van oppervlaktewaterstanden en
gebiedskennis van medewerkers van het waterschap.Het gebruik van de betrouwbare
neerslagafvoer modellen en het hydrodynamische model in SOBEK-1D2D geeft het
waterschap een solide basis voor het maken van keuzen in het hoogwaterbeheer.Het
rekenmodel is al in een groot aantal studies toegepast.Deze studies zijn kort in deze
rapportage beschreven.
De hydrologische databank,de gebruikersinterface Tri
waco4 en het Gebiedsdekkende
Hoogwatermodel vormen prachtinstrumenten voor het oplossen van vraagstukken in het
waterbeheer,omdat:
x Het Hoogwatermodel betrouwbaar is door de uitgebreide kalibratie en validatie.
x Alle beschikbare gebiedskennis vanuit districten is verwerkt.
x De basisgegevens onafhankelijk zijn opgeslagen van specifieke rekenprogramma’
s,
zodat de best passende aanpak gebruikt kan worden bij het oplossen van
hydrologische vraagstukken.
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1

INLEIDING

1.1

Kader
Het hydrologische taakveld van het waterschap groeit sterk als gevolg van de
toegenomen maatschappelijke problemen met het waterhuishoudkundige systeem.
Daar waar de taak van het waterschap vroeger enkel gericht was op het dimensioneren
van de afwatering, het verder detailleren van het afwateringsstelsel ten behoeve van de
ingelanden en het onderhouden van de peilregulering, wordt nu gevraagd om een sterke
hydrologische inbreng om integrale vraagstukken op te lossen. Deze vraagstukken
worden steeds minder vrijblijvend opgelegd, via de reeks ‘
Brede Kijk’, WB21, NBW,
GGOR en KRW. Om aan deze nieuwe verwachtingen te kunnen voldoen moet
waterschap Aa en Maas een diepgaander inzicht in het hydrologische systeem
ontwikkelen [lit. 1, 2 en 3].
In Noord-Brabant wordt al enige jaren inzicht verkregen in het hydrologische systeem
volgens een modelmatige aanpak, zowel voor het oppervlaktewatersysteem als het
grondwatersysteem. Deze aanpak heeft geleid tot een stapsgewijze verbetering van de
systeemkennis op verschillende detailniveaus. De ontwikkelde modellen zijn echter een
momentopname; zowel de watersystemen die met modellen worden beschreven áls de
instrumenten die beschikbaar zijn voor watersysteemonderzoek zijn voortdurend in
ontwikkeling. Het is van belang dat de opgedane kennis en informatie van
watersystemen op een efficiënte wijze wordt vastgelegd en in de toekomst ontsloten en
verbeterd kunnen worden.
Om de rol van waterautoriteit nu en op langere termijn goed te kunnen vervullen is het
nodig dat waterschap Aa en Maas beschikt over een instrumentarium waarmee
watersysteemkennis (onder andere modellen) kan worden beheerd en ontwikkeld: een
hydrologische gereedschapskist [lit. 1, 2 en 3].

1.2

Doel van de studie
In het kader van het waterbeheer 21e eeuw moet het waterschap Aa en Maas beleid
opstellen en uitwerken in maatregelen. Daartoe dient onderzocht te worden hoe door
het nemen van maatregelen de regionale wateropgave geminimaliseerd kan worden.
Het waterschap wenst dit onderzoek te baseren op een gebiedsdekkend hydrologisch
model van het watersysteem. Het doel van het opzetten van deze modellering is het
gedrag van het watersysteem snel en gebiedsdekkend door te kunnen rekenen voor
hoogwatersituaties. Het gaat om het gedrag van het systeem bij hoge
neerslaghoeveelheden. Het model zal zijn toepassing vinden bij het ontwerp van
maatregelen en het optimaliseren van de concrete waterbergingsgebieden. Hierbij dient
ook gedacht te worden aan het opvangen van afvoerpieken bovenstrooms van stedelijk
gebied. Het te ontwikkelen hoogwatermodel dient aan te sluiten bij de visie op modellen
en databeheer zoals die momenteel ontwikkeld wordt bij de waterschappen in Brabant
[lit. 1]. Het oppervlaktewatermodel wordt een eerste onderdeel van de gereedschapskist
die het waterschap wil gaan ontwikkelen.
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1.3

Aanpak en leeswijzer
Waterschap Aa en Maas verzocht Royal Haskoning om een plan van aanpak uit te
werken voor het functionele ontwerp van de hydrologische databank en de
hydrologische gereedschapskist. De eerste toepassing van de hydrologische
gereedschapskist diende een Gebiedsdekkend Hoogwatermodel te zijn. Royal
Haskoning werkte het plan uit in een offerte [lit. 4], waarop het waterschap opdracht
verleende om de studie uit te voeren.
Het voorliggende rapport is de eindrapportage van deze studie.
Voor de opzet van het Gebiedsdekkende Hoogwatermodel is voor de modelbouw de
aanpak gehanteerd zoals beschreven in de visie op de hydrologische gereedschapskist
[lit. 1]. Deze aanpak wordt gekenmerkt door enerzijds de opzet van een generieke
hydrologische databank centraal te stellen en anderzijds door van grof naar fijn te
werken.
Leeswijzer
Het functionele ontwerp van de hydrologische databank wordt besproken in paragraaf
2.2. Vervolgens is de hydrologische databank van waterschap Aa en Maas gevuld met
gegevens. De hydrologische basisgegevens die zijn opgenomen in de databank zijn
beschreven in de paragrafen 2.2.1 tot en met 2.2.3.
Het ontwikkelen van het Gebiedsdekkende Hoogwatermodel is beschreven in
hoofdstuk 3. Eerst wordt de projectgroep beschreven die de ontwikkeling begeleidde.
Vervolgens worden de keuzen in het conceptuele model en de rekenprogramma’s
beschreven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de beschrijving van de bouw van het
Gebiedsdekkende Hoogwatermodel.
Het Gebiedsdekkende Hoogwatermodel is gekalibreerd en gevalideerd op basis van
een groot aantal afvoermetingen en metingen van oppervlaktewaterstanden. Hoe deze
kalibratie en validatie zijn uitgevoerd, staat in hoofdstuk 4.
Hoofdstuk 5 beschrijft de toepassingsmogelijkheden van de hydrologische
gereedschapskist en het Gebiedsdekkende Hoogwatermodel. Aan de hand van
gerealiseerde toepassingen in 2007 en 2008 wordt het nut van de gereedschapskist en
de hydrologische modellen getoond.
Het rapport wordt afgesloten met een aantal aanbevelingen.
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2

BESCHRIJVING HYDROLOGISCHE DATABANK VAN AA EN MAAS
In de visie van de Brabantse waterschappen op hydrologische vraagstukken [lit. 1] wordt
gesproken over de hydrologische gereedschapskist. De hydrologische gereedschapskist
moet gezien worden als een flexibele verzameling van hydrologische gegevens en
gereedschap. De ontwikkelingen in de wereld van de hydrologie en het waterbeheer
hebben de afgelopen 20 jaar niet stil gestaan. Ook in de toekomst zal flexibiliteit van
hydrologische oplossingsmethoden worden verwacht om antwoorden te kunnen geven
op actuele vraagstukken. Bij het vullen van de gereedschapskist dient hiermee rekening
gehouden te worden door data onafhankelijk van specifieke rekenprogramma’s op te
slaan. Dit zal betrekking hebben op zowel de basisgegevens áls de
berekeningsresultaten van een studie waarin veel kennis en ervaring besloten ligt.
Figuur 1 toont een schematische weergave van de hydrologische gereedschapskist.
De gereedschapskist bevat een vijftal onderdelen:
1.
2.
3.
4.
5.

Een document met oplossingsstrategieën inclusief keuze uit rekenprogramma’s.
De hydrologische databank (data en software om de data te ontsluiten).
Een gebruikersinterface (software).
Rekenprogramma’s (software).
Berekeningsresultaten (data).

Figuur 1:Schematische weergave van de hydrologische gereedschapskist
Basisgegevens

Gebruikersinterface

W aterschappen
- Leggergegevens
- Peilbeheer
- etc

Rekenprogramma'
s

REGIS/DINO
- Boorbeschrijvingen
- Meetreeksen peilbuizen
- REGIS (I / II)

Bestaande modellen
- Waterdoelen
- MIPWA
- HOWABO

Hydrologische
databank

Overige databronnen
- AHN
- Stiboka
- LGN
- etc

2.1

Berekeningsresultaten

Eén centrale hydrologische databank
Centraal in de aanpak voor de opbouw van hydrologische modellen staat het bij elkaar
brengen van gegevens en kennis in een hydrologische databank. Het gaat daarbij
bijvoorbeeld om GIS-kaarten, hydrologische metingen, boorbeschrijvingen en afgeleide
gegevens (zie figuur 1). Op het moment dat voldoende gegevens bij elkaar zijn gebracht
is het eenvoudig hieruit een model te genereren, te kalibreren en te gebruiken. Het
gebruik van een databank is belangrijk omdat hierdoor de ontwikkeling van het model
reproduceerbaar is. Bij het beschikbaar komen van nieuwe (meet)gegevens of bij een
andere vraagstelling is het betrekkelijk eenvoudig een geactualiseerd model te
genereren uit de databank. Immers in de loop der tijd zullen steeds meer gegevens
beschikbaar komen en daarmee zullen hydrologische inzichten ook kunnen veranderen.
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De databank staat dus centraal en de keuze van de rekenprogramma’s is minder
belangrijk.
De databank zal steeds meer gevuld raken en steeds intensiever gebruikt worden. De
data dienen daarom beheerd te worden. Er worden afspraken gemaakt over wie data
kan invoeren en aanpassen. De status van een bepaalde kaart dient duidelijk
vastgelegd te zijn. Zo zal er ruimte moeten zijn voor bijvoorbeeld een kaart met
leggergegevens die volledig is geverifieerd en dus mag worden gebruikt en een kaart
met leggergegevens waaraan nog verbeteringen plaatsvinden [lit. 2].
Bij het vullen van de hydrologische databank van Aa en Maas is zoveel als mogelijk
gebruik gemaakt van bestaande inventarisaties. Als basis zijn de gegevens van het
watersysteem van waterschap Aa en Maas gebruikt. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om
informatie over de ligging en eigenschappen van waterlopen en kunstwerken. Deze
gegevens zijn aangevuld met de gegevens uit de databank van waterschap De Dommel
[lit. 6], gegevens van waterschap Peel en Maasvallei en landelijk beschikbare gegevens.
In de volgende paragraaf wordt een overzicht gegeven van alle gegevens die in de
hydrologische databank zijn opgenomen.

2.2

De basisgegevens in de hydrologische databank
Een groot aantal hydrologische gegevens zijn in een boomstructuur (zie figuur 2) bij
elkaar geplaatst. Er is een onderverdeling aangebracht in verschillende mappen die op
een pc of server kunnen worden geplaatst. De hoofdindeling van de gegevens is
gebaseerd op het type gegeven. Informatie die temaken heeft met de presentatie van de
gegevens is geplaatst in de map “ArcGIS”. In deze map zijn bijvoorbeeld een aantal
Arcview projectfiles te vinden met kaarten van de hydrologische gegevens. Verder is de
hoofdindeling voor de gegevens verdeeld in een map met “Geodata”, een map met
“Meetdata”en een map met gegevens over “Modellen”. Daarmee ziet de hoofdindeling
van de hydrologische databank er als volgt uit:
1.
2.
3.
4.

ArcGIS.
Geodata.
Meetdata.
Modellen.

De map ArcGIS bevat naast de Arcview projectfiles twee shapefiles. Het gaat om een
bestand dat als masker kan worden gebruikt om enkel het beheersgebied van
waterschap Aa en Maas te tonen in een GIS-kaart (zoomgebied_am.shp) en een
bestand dat kan worden gebruikt als licht transparante tussenlaag in een Arcview
projectfile om de onderliggende GIS-laag minder prominent in de kaart te tonen
(shade.shp).
Hieronder worden de hydrologische gegevens besproken die zijn geplaatst in de
mappen Geodata, Meetdata en Modellen. Een overzicht van alle shapefiles en
gridbestanden is opgenomen in Bijlage 1. De bestanden in de mappen Geodata en
Modellen worden gebruikt bij de bouw van de hydrologische modellen. De gegevens in
de map Meetdata worden gebruikt om de berekeningsresultaten van de modellen mee
te vergelijken in het proces van kalibratie en validatie.
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Figuur 2: De boomstructuur van de hydrologische databank

1

3

2
4

2.2.1

Geodata
Wat is Geodata? Onder Geodata verstaan we het volgende: “Gegevensbestanden met
een (gebiedsdekkende) interpretatie van de eigenschappen van gebieden, trajecten of
locaties”. In deze studie bestaat de Geodata bijvoorbeeld uit een bestand met
afwateringseenheden (gebieden), leggerwaterlopen (trajecten) of stuwen (locaties). Per
map in de hydrologische databank is een bestand opgenomen met uitleg over het
gegevensbestand, de naamgeving van de kolommen en de eenheden van de waarden
in de kolommen. De naam van het bestand is in de vorm van
<naam>___readme_data_uitleg.txt. Voor de shapefile met stuwen heeft het bestand dus
de naam “Stuwen___readme_data_uitleg.txt”.
Voor een aantal bestanden met Geodata is een onderscheid gemaakt naar geografische
ligging in submappen. Zo zijn landelijke databestanden geplaatst in de map NL,
bestanden binnen de beheersgebieden van de waterschappen Aa en Maas, de Dommel
en Peel en Maasvallei zijn geplaatst in submappen met respectievelijk de namen AM,
DO en PM. Hieronder wordt per submap van de Geodata aangegeven welke informatie
er in de map te vinden is.
Administratief
Deze map bevat bestanden van administratieve begrenzingen. Zo bevat het
bijvoorbeeld bestanden met de ligging van bebouwde gebieden, gemeentegrenzen,
provinciegrenzen en waterschapsgrenzen. Daarnaast bevat de map informatie over
gebieden of trajecten binnen het waterschap Aa en Maas waarvoor beleidsmatig
grenzen zijn vastgelegd. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om trajecten Beekherstel of EVZ,
gebieden die zijn aangeduid als Natte Natuurparels (NNP) of waterbergingsgebieden.
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AHN
Deze map bevat een interpretatie van de maaiveldhoogte die is vastgelegd in een
gebiedsdekkend maaiveldhoogtebestand. Dit bestand is vervaardigd door
Rijkswaterstaat [lit. 7]. Het bestand is een Arview-grid met een resolutie van 5 bij 5
meter. Door waterschap Aa en Maas is het bestand voor het stedelijke gebied
gecorrigeerd aan de hand van putdekselhoogten [lit. 105].
Bodemkaart
In deze map is de bodemkaart te vinden. Deze kaart is geproduceerd door Alterra. De
gegevens in het veld opgenomen op schaal 1:25 000. De veldkaart is vervolgens
gegeneraliseerd naar schaal 1:50 000. Dit kaartbeeld is gedigitaliseerd en ook in
gedrukte vorm uitgebracht.
Geol
ogie en geomorfol
ogie
Deze mappen bevatten GIS bestanden met geologische en geomorfologische
interpretaties van TNO en Rijkswaterstaat. In het beheersgebied van Aa en Maas
worden twee kenmerkende hydrogeologische eenheden onderscheiden te weten de
Centrale Slenk en de Peelhorst [lit. 8]. De scheiding tussen de eenheden wordt gevormd
door de Peelrandbreuk.
LGN4
Deze map bevat de kaart met een codering van het Landgebruik (LGN4). Deze kaart is
gemaakt door Alterra. Het LGN4-bestand is het vierde bestand in een serie
landgebruiksbestanden waarvan de eerste in 1988 is ontwikkeld. Belangrijke
verbeteringen die in doorgevoerd zijn in het LGN4-bestand zijn een koppeling van de
landbouwgewassen aan TOP10-vector en de mogelijkheid om veranderingen in
landgebruik op te sporen, die zich in de periode 1995-2000 hebben voorgedaan.
Afgel
eide gegevens (GxG,LKT en STONE)
Deze mappen bevatten een aantal afgeleide gegevens. Het gaat om een
gebiedsdekkende interpretatie van de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) en de
gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG). De GLG en de GHG worden samen
grondwaterstandkarakteristieken of GxG genoemd [lit. 9]. De map LKT bevat een
interpretatie van het doorlaatvermogen en de weerstand van de deklaag [lit. 10]. De
map STONE bevat resultaten van de studie “Actualisatie van de hydrologie voor Stone
2.0” [lit. 11]. Deze informatie bevat onder andere een grove landsdekkende benadering
van de kwelflux.
Top10vector en Topkaarten
De map Top10vector bevat GIS bestanden met informatie over topografie in
lijnelementen. Daarbij moet worden gedacht aan ligging van huizen, watergangen,
greppels of wegen. De map Topkaarten bevat topografische kaarten in raster formaat.
Deze topografische kaarten zijn gerefereerd aan het Rijksdriehoekstelsel.
W atersysteem
De map Watersysteem bevat alle door het waterschap aangeleverde GIS bestanden
met ligging en eigenschappen van onderdelen van het watersysteem. De map bevat de
submappen afwateringseenheden, duikers+syfons, gemalen, kades, riooloverstorten,
schuiven, sluizen, streefpeilen, stuwen en waterlopen. Figuren 3 en 4 geven de
waterlopen en een deel van de kunstwerken weer die in de bestanden zijn opgenomen.
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Figuur 3: Hoofd- en zijwaterlopen van waterschap Aa en Maas

Figuur 4: Een deel van de kunstwerken van waterschap Aa en Maas
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2.2.2

Meetdata
Wat is Meetdata? Onder Meetdata verstaan we het volgende: “Gegevensbestanden
waarin registraties zijn vastgelegd van variabelen”. Met variabelen worden bijvoorbeeld
neerslagintensiteiten op puntlocaties (KNMI meetstations) of afvoer- en
waterstandmetingen op locaties in het beheersgebied bedoeld. Meetdata kunnen
bijvoorbeeld worden gebruikt bij systeemanalyse of om berekeningsresultaten van
hydrologische modellen mee te vergelijken in het proces van kalibratie en validatie.
Voor een aantal bestanden in de map Meetdata is een onderscheid gemaakt naar
geografische ligging in submappen. Zo zijn landelijke databestanden geplaatst in de
map NL, bestanden binnen de beheersgebieden van de waterschappen Aa en Maas,
De Dommel en Peel en Maasvallei zijn geplaatst in submappen met respectievelijk de
namen AM, DO en PM.
De map Meetdata bevat een GIS bestand met de ligging van de meetpunten in het
beheersgebied van het waterschap (meetpunten.shp). In submappen zijn metingen van
de volgende variabelen opgenomen: afvoeren en waterstanden op locaties in de
leggerwaterlopen van waterschap Aa en Maas, inundaties in het beheersgebied bij hoge
afvoeren, neerslagintensiteiten, potentiële verdamping en Maaswaterstanden.

2.2.3

Modellen
De gegevens in de map Modellen zijn gericht op het definiëren van specifieke
eigenschappen van hydrologische modellen. De bestanden bevatten bijvoorbeeld
grenzen van modelgebieden of locaties en eigenschappen van beneden- of
bovenstroomse randvoorwaarden. Daarnaast bevatten submappen van de map
Modellen bestanden met resultaten van modelberekeningen.
De hoofdindeling van de map Modellen is gebaseerd op de verschillende
rekenprogramma’s die worden gebruikt in de hydrologische gereedschapskist. In het
volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de keuze van rekenprogramma’s en
modelkalibratie en -validatie bij de ontwikkeling van het Gebiedsdekkende
Hoogwatermodel van waterschap Aa en Maas. Wanneer in de toekomst nieuwe
rekenprogramma’s worden gebruikt, zal de lijst met submappen uitbreiden. Vooralsnog
zijn er drie submappen aanwezig, te weten:
1. SOBEK.
2. TRIWACO-FLAIRS.
3. Wageningenmodel.
In de submap “Wageningenmodel” is bijvoorbeeld het bestand aanwezig dat de
begrenzing van de deelstroomgebieden definieert waarvoor neerslagafvoer modellen
zijn ontwikkeld (zie Figuur 5 en hoofdstuk 3). De submap “SOBEK” bevat bijvoorbeeld
een bestand dat de begrenzing van het SOBEK-1D model definieert en bestanden die
de grens en eigenschappen van het SOBEK-2D rekenmodel vastleggen.
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Figuur 5: Deelstroomgebieden die de begrenzing van de neerslagafvoer modellen definiëren
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3

BOUW VAN HET GEBIEDSDEKKENDE HOOGWATERMODEL
Dit hoofdstuk beschrijft de stappen die leidden tot de bouw van het Gebiedsdekkende
Hoogwatermodel. In de volgende paragrafen worden deze stappen verder toegelicht. De
stappen zijn achtereenvolgens:
x projectgroepbijeenkomsten;
x beschrijven van het conceptuele model;
x keuze van de rekenprogramma’s;
x modelbouw.

3.1

Projectgroepbijeenkomsten
Het project waarin het Gebiedsdekkende Hoogwatermodel is ontwikkeld, startte met het
vormen van een projectgroep. Deze projectgroep bestond uit hydrologen en
districtmedewerkers van waterschap Aa en Maas en hydrologen van Royal Haskoning.
In projectgroepbijeenkomsten werd het beheersgebied van waterschap Aa en Maas
bestudeerd en werden de belangrijkste keuzen voor de opzet van de modellering
gemaakt. De interviews met districtmedewerkers zijn vastgelegd in gespreksverslagen
[lit. 12-15]. Vervolgens heeft de ontwikkeling van het Gebiedsdekkende
Hoogwatermodel in een iteratief proces van modelbouw, -kalibratie en projectoverleg
plaatsgevonden. Met de informatie uit de interviews kon gestart worden met de bouw en
kalibratie van het Gebiedsdekkende Hoogwatermodel. Op 16 juli 2007 is aan de
projectgroep gevraagd om concept kalibratieresultaten van het Gebiedsdekkende
Hoogwatermodel te toetsen aan hun praktijkervaringen. In deze bijeenkomst werd de
werking van een aantal onderdelen van het watersysteem van waterschap Aa en Maas
toegelicht door districtmedewerkers. Deze bijeenkomst leverde veel informatie op om
verbeteringen door te voeren in het model. De definitieve kalibratieresultaten zijn aan de
projectgroep gepresenteerd in maart 2008.
De belangrijkste projectbijeenkomsten waren:
x startoverleg (2 maart 2007);
x vaststellen van het conceptuele model (19 maart 2007);
x interviews met districtmedewerkers van waterschap Aa en Maas (april en mei 2007);
x overleg over modelbouw en de eerste kalibratieresultaten met districtmedewerkers
en hydrologen van waterschap Aa en Maas (16 juli 2007);
x kalibratie-overleg met hydrologen van waterschap Aa en Maas (11 januari 2008);
x presentatie van de kalibratieresultaten aan districtmedewerkers en hydrologen van
waterschap Aa en Maas (27 maart 2008);
x cursus “werken met de hydrologische gereedschapskist” (24 en 25 juni 2008).

3.2

Het conceptuele model
Met het conceptuele model wordt in dit rapport bedoeld: “de selectie van onderdelen van
het hydrologische systeem waarvoor een hydrologisch model wordt ontwikkeld en de
selectie van oplossingstechnieken waaruit het hydrologische model zal bestaan”. Het
conceptuele model definieert dus welke onderdelen van het hydrologische systeem met
behulp van een model worden beschreven én op welke manier deze beschrijving
plaatsvindt. Als eerste wordt de selectie van de onderdelen van het watersysteem hier
beschreven. Vervolgens wordt de selectie van de oplossingstechnieken besproken.
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Selectie van onderdelen van het hydrologische systeem
Het te ontwikkelen hydrologische model dient afvoeren en oppervlaktewaterstanden te
kunnen berekenen in het hoofdwaterlopensysteem van waterschap Aa en Maas. Daarbij
moet de inundatie die optreedt bij hoge oppervlaktewaterstanden natuurgetrouw worden
gesimuleerd. Daarom is een selectie gemaakt van hoofdwaterlopen waarvoor het
hydrologische model zal worden ontwikkeld (zie figuur 6). Om waterstanden en afvoeren
op een correcte wijze te beschrijven dienen onderdelen van het watersysteem zoals
stuwen, gemalen, duikers en schuiven in het model gebracht te worden. Om inundaties
natuurgetrouw te berekenen zal informatie over de maaiveldhoogte uit het AHN worden
gebruikt. In enkele gebieden en trajecten wordt de informatie uit het AHN gecorrigeerd
met informatie over de ligging van kaden en hoge delen in het landschap. In een
Arcview projectbestand (genaamd “project_modellen.apr”) zijn de onderdelen van het
conceptuele model voor het Gebiedsdekkende Hoogwatermodel opgenomen. Deze
onderdelen zijn te vinden in de view genaamd “GDHM-AM”. De gegevensbestanden
met de onderdelen van het watersysteem bevatten een kolom “inmodel”. Waneer de
waarde in deze kolom groter is dan nul, betreft het een onderdeel dat is opgenomen in
het Gebiedsdekkende Hoogwatermodel.
Figuur 6: De geselecteerde waterlopen in het conceptuele model
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Selectie van oplossingstechnieken
Hydrologen die met een computermodel hydrologische processen willen simuleren,
hebben de keuze uit een breed scala aan oplossingstechnieken [lit. 16] en
hydrologische modeltypen [lit. 17] (zie figuur 7). Vier typen worden kort beschreven in
het kader. Waar de grenzen liggen tussen de modeltypen is niet altijd eenduidig [lit. 18].
Een basiskeuze voor een hydroloog is de keuze tussen een Lumped of een Ruimtelijk
verdeelde modelaanpak. Een Lumped1 model beschrijft een deelstroomgebied als één
enkele eenheid. Waarbij hydrologische processen worden beschreven op basis van
gebiedsgemiddelde eigenschappen. Ruimtelijk verdeelde modellen geven
berekeningsresultaten die variëren van locatie tot locatie. In ruimtelijk verdeelde
modellen wordt het stroomgebied opgedeeld in een groot aantal elementen, per element
worden lokale gemiddelde berekeningen gedaan [lit. 18].
Het Gebiedsdekkende Hoogwatermodel zal bestaan uit een Lumped neerslagafvoer
model en een Ruimtelijk verdeeld hydrodynamisch model. Het neerslagafvoer model zal
voor deelstroomgebieden de afvoer naar de oppervlaktewaterlopen – als gevolg van
neerslag en verdamping – simuleren. Deze afvoer dient vervolgens als modelinvoer
voor het hydrodynamische oppervlaktewatermodel. Dit model zal de simulatie van
waterstanden, waterstroming en inundatie uitvoeren. De reden om voor een combinatie
van een hydrodynamisch model en een Lumped neerslagafvoer model te kiezen is de
bewezen kwaliteit van beide modelconcepten bij het oplossen van
hoogwatervraagstukken. Door Lumped neerslagafvoer modellen te kalibreren en te
valideren kan aantoonbaar worden gemaakt dat de modellen op een betrouwbare
manier de werking van het watersysteem beschrijven. Een Lumped neerslagafvoer
model is relatief simpel doordat het voor verschillende deelgebieden een
gebiedsgemiddelde reactie van de afvoer op het neerslagoverschot beschrijft. Dit in
tegenstelling tot (in meerdere mate) op fysica gebaseerde, ruimtelijk verdeelde
hydrologische modellen. In de hydrologische praktijk is gebleken dat deze ruimtelijk
verdeelde modellen met veel parameters geen aantoonbaar betere modelresultaten
leveren. Mathematische hydrologische modellen mogen daarom simpel blijven [lit. 19].
Gezien het doel van de studie is het gebruik van Lumped neerslagafvoer modellen
gerechtvaardigd.
De neerslagafvoer modellen voor verschillende deelstroomgebieden worden
gecombineerd met een ruimtelijk verdeeld hydrodynamisch model. Het
Gebiedsdekkende Hoogwatermodel model (GDHM-AM) is daarmee een “beperkt
ruimtelijk verdeeld model” volgens de indeling in figuur 7.

1

Lumped modellen worden in de literatuur ook wel Conceptuele modellen genoemd. In dit rapport wordt de term

Lumped modellen gehandhaafd omdat de term Conceptueel model al een andere definitie kent (zie het begin van
paragraaf 3.2).
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Figuur 7: De voornaamste typen hydrologische modellen [lit. 17]

Figuur 7 toont vier hydrologische modeltypen [lit. 17]. Te weten: black boxmodellen (BBM), nietruimtelijk verdeelde Lumped modellen (LCM), beperkt ruimtelijk verdeelde modellen (SDM) en
ruimtelijk verdeelde modellen (DPM). Black boxmodellen leggen relaties tussen hydrologische fluxen
zonder gebruik te maken van een bepaald modelconcept dat de in werkelijkheid optredende
hydrologische processen tracht te beschrijven. Met hydrologische fluxen worden bijvoorbeeld neerslag,
verdamping, stroming van water in de onverzadigde zone, ondergrondse afvoer en
oppervlaktewaterafvoer bedoeld. Een voorbeeld van een black boxmodel is een neuraal netwerk [lit. 20
en 21]. Niet-ruimtelijk verdeelde Lumped modellen, zoals SOBEK-RR [lit. 22], RAM [lit. 23] of het
Wageningenmodel [lit. 24], leggen relaties tussen hydrologische fluxen in een stroomgebied zonder
ruimtelijk onderscheid te maken in eigenschappen van het stroomgebied. Beperkt ruimtelijk verdeelde
modellen, zoals het TOP-model [lit. 18] of HBV [lit. 25, 77 en 78], maken bij het beschrijven van
hydrologische processen voor een deel gebruik van informatie over de ruimtelijk verdeelde
eigenschappen van een stroomgebied. Bij deze informatie moet gedacht worden aan een digitaal
hoogtemodel of een ruimtelijke interpretatie van het doorlaatvermogen van de ondergrond. Ruimtelijk
verdeelde hydrologische modellen, zoals SIMGRO [lit. 26 en 104], FLOWSIM [lit. 19] of MODHMS [lit.
27] beschrijven hydrologische processen door zoveel mogelijk op fysica gebaseerde relaties tussen
hydrologische fluxen te gebruiken.
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Lumped neerslagafvoer modellen
In de jaren ’30 tot en met ‘70 van de vorige eeuw zijn op verschillende plaatsen in de
wereld Lumped neerslagafvoer modelconcepten voor het beschrijven van het
neerslagafvoer proces ontwikkeld [lit. 101, 18 en 28]. Deze modellen beschrijven het tot
stand komen van afvoer uit stroomgebieden als gevolg van verschillende hydrologische
processen. Figuur 8 bevat een weergave van dergelijke hydrologische processen als
neerslag, verdamping, oppervlakte afstroming, stroming in de onverzadigde zone,
grondwaterstroming en oppervlaktewaterafvoer uit een stroomgebied [lit. 29]. Sindsdien
worden deze modelconcepten veelgebruikt om het gedrag van watersystemen onder
hoogwater omstandigheden te beschrijven.
Figuur 8: Veelgebruikte schematisatie van hydrologische processen in Lumped modellen [lit. 29]

Hydrodynamische modellen
Onder hydrodynamische modellen wordt hier verstaan: op fysica gebaseerde ruimtelijk
verdeelde modellen die waterstroming beschrijven op basis van de principes van
behoud van volume, momentum en energie. De wiskundige vergelijkingen die horen bij
deze principes zijn een aantal eeuwen geleden ontwikkeld door Newton [lit. 30]. In de
19e eeuw formuleerde De Saint Venant [lit. 31] de wiskundige vergelijkingen die
stroming van water in riviersystemen beschrijven. De komst van krachtige computers
maakte het mogelijk om numerieke technieken te ontwikkelen om deze wiskundige
vergelijkingen praktisch toepasbaar te maken. Daartoe zijn een groot aantal
computerprogramma’s ontwikkeld voor de simulatie van dynamische stroming in open
waterlopen. Een aantal voorbeelden zijn het programma SOBEK-1D2D ontwikkeld door
Delft Hydraulics (www.wldelft.nl and www.sobek.nl), de programma’s MIKE11 (1D) en
MIKE21 (2D) ontwikkeld door het Danish Hydraulics Institute (www.dhi.dk), het
programma ISIS van Wallingford Software (www.wallingfordsoftware.com) en het
programma HECRAS ontwikkeld door het US Army Corps of Engineers
(www.hec.usace.army.mil/software/hecras) [lit. 32].
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3.3

Keuze van de rekenprogramma’s
In het voorgaande zijn al veel voorbeelden van rekenprogramma’s gegeven die gebruikt
kunnen worden bij het ontwikkelen van hydrologische modellen. Hieronder wordt voor
het Gebiedsdekkende Hoogwatermodel beschreven welke rekenprogramma’s zijn
gekozen om het Lumped neerslagafvoer model en het hydrodynamische model mee te
ontwikkelen.
Keuze voor het Lumped neerslagafvoer model “Wageningenmodel”
Voor het beschrijven van het neerslagafvoer proces in het Gebiedsdekkende
Hoogwatermodel van waterschap Aa en Maas is gekozen voor het Lumped
Wageningenmodel [lit. 24]. Redenen daarvoor zijn de doeltreffende beschrijving van het
niet-lineaire gedrag van het watersysteem, korte rekentijden en de mogelijkheid tot
automatische kalibratie. Voor rapportages van modeltoepassingen wordt verwezen naar
[lit. 33-40]. Met ‘doeltreffende beschrijving’ wordt het in het model gebruikte principe van
toenemend versnelde afvoer als gevolg van een natte voorgeschiedenis bedoeld. Het
Wageningenmodel bevat een variabele verdeling van de afvoerbare neerslag over een
snel en langzaam modelreservoir. Deze verdeling is afhankelijk van de
verzadigingsgraad van het stroomgebied. Hoe natter het stroomgebied, des te meer
afvoerbare neerslag via het snelle reservoir tot afstroming komt. Dit biedt voordelen bij
de beschrijving van de neerslagafvoerrelatie ten opzichte van modellen als SOBEK-RR
en RAM. SOBEK-RR is een Lumped model waarbij getrapt één, twee of drie lineaire
afvoerreservoirs actief zijn [lit. 41]. RAM is een Lumped model waarbij een vaste
verdeling [lit. 34] van afvoerbare neerslag over een snel en een langzaam reservoir
wordt toegepast. Deze aanname blijkt niet toepasbaar op hydrologische processen in
stroomgebieden [lit. 42] en kan daarom beter niet gebruikt worden. Het
Wageningenmodel is een combinatie van een analytisch grondwatermodel op basis van
de formule van Kraijenhoff van de Leur [lit. 43] en een Lumped beschrijving van de
stroming in de onverzadigde zone en een snelle afvoercomponent op basis van
gebiedsgemiddelde parameters. Voor de theoretische achtergronden van het
Wageningenmodel wordt verwezen naar [lit. 24, 33 en 75] en bijlage 2.
Keuze voor het hydrodynamische model “SOBEK-1D2D”
Voor de hydrodynamische berekeningen is ervoor gekozen om het rekenprogramma
SOBEK-1D2D [lit. 44] te gebruiken. SOBEK-1D2D wordt gebruikt voor de berekening
van oppervlaktewaterstanden en waterstroming in open waterlopen (zie figuur 9). Voor
rapportages van modeltoepassingen wordt verwezen naar [lit. 45-48]. Voor de
theoretische achtergronden van het SOBEK-1D2D hydrodynamische model wordt
verwezen naar [lit. 32 en 49] en bijlage 2. Toepassing van SOBEK-1D2D kent de
volgende voordelen:
1. Kennis uit de HOWABO studie [lit. 50-52] met SOBEK (de schematisatie van het
oppervlaktewatersysteem) kan één op één worden overgenomen in het te bouwen
Gebiedsdekkende Hoogwatermodel Aa en Maas.
2. Met SOBEK-2D kunnen op eenvoudige wijze simulaties van inundaties worden
gedaan en het inbrengen van scenario’s is relatief eenvoudig.
3. Het gebruik van het rekenprogramma SOBEK wordt ondersteund door een
Nederlandse helpdesk.
4. SOBEK is de standaard voor de Brabantse waterschappen voor hydrodynamische
berekeningen. Het gebruik van SOBEK in deze studie maakt het makkelijker om
gegevens uit te wisselen met andere waterschappen.
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Figuur 9: De koppeling tussen de 1D en 2D berekeningsdomeinen in SOBEK-1D2D [lit. 53 en 32]

Keuze voor de gebruikersinterface: “Triwaco4”
De geodata die bij het waterschap beschikbaar zijn, beschrijven de ligging en de
eigenschappen van de verschillende onderdelen van het watersysteem. Om vanuit deze
data op een geautomatiseerde manier hydrologische modellen te bouwen wordt een
gebruikersinterface gebruikt. Het betreft de door Royal Haskoning ontwikkelde
gebruikersinterface Triwaco4 [lit. 54 en 65]. Voordat de data werd omgezet in modellen
vond een controleslag plaats. Ontbrekende data werd op basis van bestaande bronnen
en aanvullende gebiedskennis van het waterschap aangevuld.
De gereedschapskist (zie hoofdstukken 1 en 2) bevat daarmee voor de toepassing van
het Gebiedsdekkend Hoogwatermodel de volgende onderdelen:
1. Een document met oplossingsstrategieën inclusief programmakeuze (deze
rapportage).
2. De hydrologische databank (pc of server met de hydrologische data en bijvoorbeeld
het programma Arcview om de data te ontsluiten).
3. De gebruikersinterface (Triwaco4).
4. Rekenprogramma’s (Wageningenmodel en SOBEK-1D2D).
5. Berekeningsresultaten (zie hoofdstuk 4).

3.4

Bouw van de neerslagafvoer modellen
De stroomgebieden van de Dommel en de Aa beslaan een groot deel van de provincie
Noord-Brabant en delen van België en Limburg. De twee rivieren vloeien bij
‘s-Hertogenbosch samen. Het water uit beide rivieren stroomt naar de Maas via de
spuisluis Crèvecoeur of via de Bovenlandsche Sluis in het afwateringskanaal ’sHertogenbosch - Drongelen (zie figuur 10). Bij hoge Maaswaterstanden is de
afvoercapaciteit van Crèvecoeur en het afwateringskanaal beperkt. Bij nog hogere
Maaswaterstanden wordt de spuisluis Crèvecoeur gesloten om het binnenstromen van
Maaswater in Den Bosch te voorkomen. Dit gaf in 1995 wateroverlast in de
benedenstroomse delen van deze stroomgebieden [lit. 56]. In 1998 waren de grote
hoeveelheden neerslag in de stroomgebieden zelf verantwoordelijk voor extreem hoge
waterstanden [lit. 57].
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Het belang van neerslagafvoerrelaties
Om uitspraken te kunnen doen over de frequentie van hoge waterstanden is het van
belang om de dynamiek van afvoeren uit de deelstroomgebieden goed te kennen. De
hoogte van afvoerpieken met grote herhalingstijden is niet op basis van meetreeksen af
te leiden. Meetreeksen zijn hiervoor simpelweg niet lang genoeg. Wanneer een
waterbeheerder een schatting wil maken van piekafvoeren met grote herhalingstijden (in
de orde van 100 jaren), kunnen hydrologische rekenmodellen worden gebruikt.
Berekeningen van afvoeren met een gekalibreerd model voor een langjarige
rekenperiode zullen inzicht geven in het gedrag van het watersysteem. Dergelijk inzicht
is onmisbaar bij het maken van keuzen bij het inrichten van waterbergingsgebieden, het
oplossen van knelpunten in het stedelijke waterbeheer, het herstellen of
herdimensioneren van beeklopen of technische ingrepen aan gemalen en kanalen. Voor
alle deelstroomgebieden van waterschap Aa en Maas zijn hydrologische modellen
ontwikkeld om afvoeren te berekenen [lit. 55]. De volgende gegevensbestanden zijn
gebruikt bij de modelbouw van het neerslagafvoer model.
Shapebestanden gebruikt voor de bouw van het GDHM-AM Wageningenmodel

..\Modellen\Wageningenmodel\laterals\laterals.shp
..\Modellen\Wageningenmodel\stroomgebieden\stroomgebieden.shp

Het GIS-bestand genaamd “stroomgebieden.shp” bevat de begrenzing van de
stroomgebieden waarvoor de neerslagafvoer relatie is vastgesteld met het
Wageningenmodel (zie figuren 5 en 10). Dit bestand is afgeleid uit de volgende GISbestanden met deelstroomgebieden in Noord-Brabant:
1.
2.
3.
4.
5.

Aa_Afwateringseenheden_2004.shp.
MSK_afwateringseenheden_2002.shp.
District.shp.
GAF90_NL.shp.
Afwateringseenheden(gaf).shp.

Figuur 10: Deelstroomgebieden waarvoor neerslagafvoer modellen zijn ontwikkeld [lit. 55]
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Voor de theoretische achtergronden van het Wageningenmodel wordt verwezen naar
bijlage 2. De modelparameter SAT is een maat voor het poriewatervolume (in mm) bij
verzadiging van de onverzadigde zone. Deze parameter is voor de deelgebieden
geschat op de gebiedsgemiddelde GLG in millimeters maal een geschatte
gebiedsgemiddelde volumefractie lucht onder droge omstandigheden van 0.15 (-). Deze
gebiedsgemiddelde GLG is geschat uit de informatie in [lit. 9]. De modelparameter FC is
een maat voor de veldcapaciteit (volumefractie vocht bij pF=4.2) van de onverzadigde
zone. De waarde is voor alle deelstroomgebieden geschat als een volumefractie vocht
van 0.15 (als gemiddelde van zand- en kleigronden, zie figuur 11). Door te
veronderstellen dat vocht in de bovenste meter wordt vastgehouden (tot veldcapaciteit)
dient de parameterwaarde voor FC 150 mm te zijn.
Figuur 11: pF-curven voor enkele grondsoorten [lit. 58]

Per deelstroomgebied worden specifieke afvoeren gesimuleerd met een eenheid van
mm/tijdstap. Deze afvoeren vormen de input voor het hydrodynamische model. Het in
het SOBEK-1D2D model brengen van deze input gebeurt via zogenaamde lateral
modelknopen. Het bestand genaamd Laterals.shp bevat al deze modelknopen. Deze
knopen hebben een plaats op de hoofdwaterlopen van het Gebiedsdekkende
Hoogwatermodel.
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Deze knopen zijn met behulp van een GIS bewerking evenredig en op gelijke afstanden
verdeeld over de hoofdwaterlopen. Per knoop is een representatief oppervlak bepaald
door het oppervlak van het deelstroomgebied te delen door het aantal Lateralknopen
binnen het deelstroomgebied. Per Lateralknoop is vervolgens in de berekening de
afvoer bepaald door de specifieke afvoer in mm/tijdstap te vermenigvuldigen met het
representatieve oppervlak van de knoop.

3.5

Bouw van het hydrodynamische model
De bouw van het hydrodynamische model bestaat uit twee delen. De bouw van het 1dimensionale stromingsmodel (SOBEK-1D) met alle watergangen, gemalen, stuwen en
duikers etc. Daarnaast is een 2-dimensionaal maaiveldstromingsmodel (SOBEK-2D)
gebouwd. Samen vormen deze twee delen het hydrodynamische SOBEK-1D2D model.
Hieronder wordt eerst de bouw van het SOBEK-1D model behandeld en vervolgens de
bouw van het SOBEK-2D model.

3.5.1

Het SOBEK-1D model
Deze paragraaf beschrijft de manier waarop geodata wordt omgezet naar een
schematisatie van het waterlopenstelsel. Deze 1D-schematisatie wordt door het
hydrodynamische model gebruikt in de berekeningen van waterstanden en debieten. De
volgende bestanden zijn gebruikt bij de bouw van het SOBEK-1D model.
Shapebestanden gebruikt voor de bouw van het GDHM-AM SOBEK-1D model

..\Geodata\watersysteem\waterlopen\AM\techn_waterloopvak_legger.shp
..\Geodata\watersysteem\waterlopen\AM\profielen\profielen.shp
..\Geodata\watersysteem\duikers+syfons\duikers+syfons.shp
..\Geodata\watersysteem\gemalen\gemalen.shp
..\Geodata\watersysteem\schuiven\orifice.shp
..\Geodata\watersysteem\stuwen\stuwen.shp
..\Geodata\watersysteem\stuwen\universal\universal_weir.shp
..\Modellen\SOBEK\GDHM\SOBEK_input\boundary\boundary_gdhm-aa.shp
..\Modellen\SOBEK\GDHM\SOBEK_input\boundary\boundary_gdhm-rahw.shp

leggerwaterlopen
dwarsprofielen
duikers
gemalen
schuiven
stuwen
vughterstuw
modelgrens Aa
modelgrens Raam

Leggerwaterlopen
Selectie van de in het Gebiedsdekkende Hoogwatermodel op te nemen watergangen
heeft plaatsgevonden op basis van:
1. Samenvallen met de watergangen opgenomen in HOWABO-model [lit. 52].
2. Samenvallen met de ligging van concrete waterbergingsgebieden (volgens bestand
‘retentiegebieden.shp’).
3. Samenvallen met de trajecten beekherstel (volgens bestand ‘beekherstel.shp’).
4. Aangevuld met overige waterlopen met een bodembreedte groter dan 2 meter.
5. Handmatige controle en aanvulling op basis van hydrologisch inzicht van
districtsmedewerkers van waterschap Aa en Maas [lit. 12-15].
Deze criteria zijn toegepast op de watergangen in het technisch waterlopen bestand van
waterschap Aa en Maas. Dit geeft de selectie van watergangen in het beheersgebied
van Waterschap Aa en Maas die in het Gebiedsdekkende Hoogwatermodel zijn
opgenomen.
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Deze selectie werd vervolgens uitgebreid met een relevant deel van de watergangen in
het beheersgebied van waterschap De Dommel. De dimensies van de watergangen en
kunstwerken in het deel van waterschap De Dommel zijn overgenomen uit het
HOWABO model [lit. 52]. Met deze toevoegingen ontstaat er een databank met daarin
de benodigde watergangen om een model te bouwen voor regionale
hoogwaterberekeningen.
Dwarsprofielen
In de leggerinformatie van waterschap Aa en Maas zijn de dimensies van technisch
waterloopvakken gedefinieerd als trapeziumvormige profielen. Deze zijn met de
gebruikersinterface Triwaco4 vertaald naar trapezium profielen in het SOBEK-1D model.
De informatie over de maaiveldhoogte ontbreekt. Daarom is er een fictieve
maaiveldhoogte aangehouden die relatief hoog is. Omdat de berekening van stroming
over maaiveld (boven de insteekhoogte) bij hoge waterstanden wordt uitgevoerd met het
SOBEK-2D model is dit een te rechtvaardigen aanpak.
Kunstwerken (duikers, gemalen, schuiven en stuwen)
De kunstwerken die onderdeel uitmaken van het hoofdwaterlopensysteem dat is
geselecteerd voor het Gebiedsdekkende Hoogwatermodel, zijn in het SOBEK-1D model
opgenomen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om gemalen met bijbehorende capaciteiten
en aan- en afslagpeilen, stuwen met bijbehorende regelingen van kruinhoogten en de
werking van sluizen en de waterverdeling op de Rijkskanalen (WATAK).
Modelgrenzen
De grenzen van het Gebiedsdekkende Hoogwatermodel worden gedefinieerd door het
bestand boundary_gdhm-am.shp. Dit bestand dient in de gebruikersinterface Triwaco4
te worden geselecteerd als modelgrens. Wanneer enkel een model voor het
stroomgebied van de Aa en de Koningsvliet gewenst is, dient boundary_gdhm-aa.shp
gebruikt te worden. Voor het genereren van een model voor het systeem van de Raam
en de Hertogswetering wordt het bestand boundary_gdhm-rahw.shp gebruikt.
3.5.2

Het SOBEK-2D model
Voor de schematisatie van berging en stroming van water op maaiveld zijn binnen het
rekenprogramma SOBEK een aantal methoden beschikbaar. De meest geavanceerde
methode is simulatie van 1D waterstroming in de watergangen en de simulatie van
stroming op maaiveld met een 2D benadering. Deze benadering is gebruikt voor het
Gebiedsdekkende Hoogwatermodel. Het SOBEK-2D rekenmodel bestaat uit een
gridbestand met rekencellen met een bepaalde maaiveldhoogte (het digitale
hoogtemodel). De volgende bestanden zijn gebruikt bij het genereren van het rekengrid.
Shapebestanden gebruikt voor de bouw van het GDHM-AM SOBEK-2D model

..\Geodata\AHN\AM\AHN5\bron_mNAP\am_dtm_m
..\Modellen\SOBEK\GDHM\SOBEK_input\2Dgrid\lijnen\lijnen.shp
..\Modellen\SOBEK\GDHM\SOBEK_input\2Dgrid\masker\masker_am_aa.shp
..\Modellen\SOBEK\GDHM\SOBEK_input\2Dgrid\masker\masker_am_raam.shp
..\Modellen\SOBEK\GDHM\SOBEK_input\2Dgrid\vlakken\vlakken.shp
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Het digitale SOBEK-2D hoogtemodel wordt gegenereerd vanuit het AHN [lit. 7]. Het
AHN is een Arcview gridbestand dat op een resolutie van 5 bij 5 meter de
maaiveldhoogte bevat. Op enkele plaatsen voldoet dit grid echter niet om voldoende
nauwkeurig het rekengrid voor het SOBEK-2D model aan te maken. Dit is bijvoorbeeld
het geval bij kaden langs kanalen of leggerwaterlopen. Ook kan het zijn dat bepaalde
delen van het SOBEK-2D hoogtemodel een waarde dienen te krijgen die de modelleur
zelf kiest. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een gridcel ter plaatse van een kunstwerk waar
er geen maaiveldstroming op maaiveld berekend dient te worden (bijvoorbeeld bij het
verdeelwerk “de Schabbert”). Het Waterschap leverde informatie aan over de ligging
van kaden. Deze was niet compleet voor het hele beheersgebied. De kaden van de
Rijkskanalen waren niet opgenomen. Daarom is er een alomvattend bestand gemaakt
genaamd “lijnen.shp”. Dit bestand bevat de trajecten met alle kaden. De gridcellen waar
de modelleur zelf de waarden kiest zijn opgenomen als polygonen in het bestand
“vlakken.shp”.
Genereren van een SOBEK-2D grid
Het SOBEK-2D rekengrid kan nu flexibel worden gegenereerd vanuit het
gebiedsdekkende AHN en de bestanden “lijnen.shp” en “vlakken.shp”. De modelleur
bepaalt de resolutie waarop uit het AHN een rekengrid wordt aangemaakt. Op plaatsen
waar een kade ligt of de gebruiker een waarde kiest, worden de waarden uit het AHN
genegeerd en worden voor de betreffende gridcellen in het rekengrid de waarden uit de
bestanden “lijnen.shp” en “vlakken.shp” gebruikt. Voor verschillende toepassingen zal
een verschillend SOBEK-2D model gegenereerd moeten worden. Deze SOBEK-2D
modellen zullen variëren in omvang en resolutie van de gridcellen. Voor een
Gebiedsdekkend Hoogwatermodel is een gebiedsdekkend modelgrid nodig. Er is
gekozen voor een rekengrid met een resolutie van 100 bij 100 meter. Deze resolutie is
bij berekeningen op de schaal van het beheersgebied van waterschap Aa en Maas de
beste optie. Bij toepassing van een hogere resolutie worden rekentijden van het model
langer dan 12 uren. Dat is niet wenselijk. De omvang en resolutie van het te genereren
SOBEK-2D rekengrid is tevens vastgelegd in een GIS bestand. Dit bestand heeft een
naam volgens het volgende format: “masker_*.*”. Het bestand bevat een polygon dat
het gebied definieert waarbinnen het SOBEK-2D rekengrid wordt gegenereerd. In de
tabel van het GIS bestand wordt ook de resolutie van het rekengrid opgegeven. Met de
informatie in deze bestanden kan met Triwaco4 het gewenste SOBEK-2D rekengrid
worden gegenereerd.
3.5.3

Weergave van de SOBEK-1D2D modellen
Figuren 12 en 13 tonen het Gebiedsdekkende Hoogwatermodel in SOBEK-1D2D. Het
beheersgebied van waterschap Aa en Maas is verwerkt in twee modellen. Dit is mogelijk
omdat het twee losstaande systemen zijn, zonder uitwisseling van water tijdens
hoogwaterperioden. Rekentijden zijn korter door twee losse modellen te gebruiken (ten
opzichte van één groot model voor het hele beheersgebied). Dit brengt voordelen met
zich mee bij het doorrekenen van scenario’s in een van de deelmodellen. Bij het
doorrekenen van het scenario hoeft dan niet het hele beheersgebied te worden
doorgerekend.
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Figuur 12: Het hydrodynamische SOBEK-1D2D model van de Raam en Hertogswetering
2D maaiveldhoogtemodel

< 5 m+NAP
> 5 m+NAP
> 10 m+NAP
> 20 m+NAP

Figuur 13: Het hydrodynamische SOBEK-1D2D model van de Aa en Koningsvliet

2D maaiveldhoogtemodel

< 5 m+NAP
> 5 m+NAP
> 10 m+NAP
> 20 m+NAP

Deelstroomgebied
Astense Aa (111)
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4

KALIBRATIE VAN HET GEBIEDSDEKKENDE HOOGWATERMODEL
Modelkalibratie is een belangrijk onderdeel bij het ontwikkelen van hydrologische
modellen. Door een hydrologisch model goed te kalibreren, wordt de betrouwbaarheid
waarmee voorspellingen kunnen worden gedaan zo hoog mogelijk. Een goed
gekalibreerd model geeft vertrouwen in het advies dat op modeluitkomsten is
gebaseerd. Kalibratie van het Gebiedsdekkende Hoogwatermodel vond plaats in nauw
overleg met het waterschap. De kalibratie van het model bestond uit twee stappen.
1. Kalibreren en valideren van de neerslagafvoer modellen voor de
deelstroomgebieden aan gemeten afvoeren.
2. Kalibreren van het hydrodynamische model (gevoed met afvoeren uit de
neerslagafvoer modellen) aan gemeten afvoeren en waterstanden voor een
hoogwaterperiode.

4.1

Kalibratie van de neerslagafvoer modellen
De neerslagafvoer modellen voor de deelstroomgebieden zijn gekalibreerd voor het
hydrologische jaar 1998. Dit jaar loopt van 1 april 1998 tot 31 maart 1999. Om het model
te testen zijn er validatieberekeningen uitgevoerd voor het hydrologische jaar 1994 (1
april 1994 tot 31 maart 1995). In bijlage 4 zijn alle kalibratie- en validatieresultaten voor
de deelstroomgebieden opgenomen. De kalibratie- en validatieresultaten voor de
deelstroomgebieden van waterschap Aa en Maas zijn over het algemeen goed. Het
proces van kalibreren en valideren van de neerslagafvoer modellen wordt hieronder
beschreven aan de hand van een van de deelstroomgebieden van de Aa: het
stroomgebied van de Astense Aa [lit. 55].
Demonstratie van de kalibratie aan de hand van de resultaten voor de Astense Aa
In de Astense Aa worden afvoeren gemeten op meetlocatie 111. Een meetreeks is
beschikbaar van 1988 tot heden. De modelparameters van het Wageningenmodel zijn
zodanig aangepast dat het model afvoeren berekent die zo goed mogelijk
overeenkomen met metingen. De overeenkomst tussen berekende en gemeten
afvoeren is visueel geïnspecteerd (zie figuur 14). Daarnaast is de mate waarin het
model een goede beschrijving van afvoeren geeft, uitgedrukt in de coëfficiënt voor
‘modelefficiëntie’ van Nash en Sutcliffe [lit. 59]. Voor een modelberekening met een
perfecte overeenkomst tussen metingen en berekeningen heeft de coëfficiënt een
waarde van 1. Modellen met coëfficiënten groter dan 0.70 á 0.75 worden doorgaans als
acceptabel beschouwd. De kalibratie leverde een parameterset op met een
modelefficiëntie van 0.87. Om het gekalibreerde neerslagafvoer model te testen op een
andere periode is een validatie uitgevoerd voor het hydrologische jaar 1994. De
modelberekening voor de validatieperiode heeft een modelefficiëntie van 0.71. De
modelefficiëntie van zowel de kalibratieberekening als de validatieberekening wordt
waarschijnlijk wat verlaagd door opvallende, onrealistische meetwaarden. In de
meetreeks komen perioden voor waarin afvoeren plotseling sterk lager zijn of gedurende
een aantal dagen exact gelijke waarden hebben (zie figuur 14). Vanwege de
acceptabele modelefficiëntie en het correct beschrijven van piekafvoeren in 1998 en
1995 is het gekalibreerde Wageningenmodel voor stroomgebied 111 als bruikbaar
gekwalificeerd. Met het model kunnen betrouwbare berekeningen van afvoeren worden
uitgevoerd.
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Figuur 14: Kalibratie- en validatieresultaten van het Wageningenmodel van de Astense Aa

4.1.1

Conclusie
De kwaliteit van afvoerberekeningen voor de stroomgebieden van waterschap Aa en
Maas met het Wageningenmodel zijn - in termen van modelefficiëntie - over het
algemeen acceptabel. De dynamiek van piekafvoeren wordt uitstekend beschreven.
Berekende afvoeren kunnen daarom gebruikt worden voor de kalibratie van het
gebiedsdekkende hydrodynamische model.
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4.2

Kalibratie van het hydrodynamische model
Het hydrodynamische model dient het gedrag van het watersysteem bij extreem hoge
afvoeren goed te beschrijven. Er is daarom gekozen om kalibratieberekeningen uit te
voeren voor de hoogwaterperiode van november 1998. Gesimuleerde afvoeren uit de
deelstroomgebieden door het Wageningenmodel worden gebruikt als invoer voor de
hydrodynamische berekeningen. Hieronder wordt eerst beschreven welke keuzen er
gemaakt zijn aangaande parameterwaarden die niet in de kalibratie betrokken zijn.
Vervolgens wordt ingegaan op de kalibratie van het hydrodynamische model.
De volgende modelparameters van het hydrodynamische model zijn toegepast en niet
gevarieerd bij modelkalibratie:
x ruwheidcoëfficiënt duikers Ks = 70 m1/3/s;
x verliescoëfficiënten in- en uitstroming duikers ȟin/uit = 0,93 en 1,0;
x verliescoëfficiënten stuwen Ce/Cw = 1,0/1,0;
x ruwheidcoëfficiënt rekengrid SOBEK-2D model: Chézy 25 [m1/2*s-1] op basis van
informatie in [lit. 60 en 61].
De aanpak van de kalibratie van het hydrodynamische model
Bij aanvang van de kalibratie van het hydrodynamische model waren gekalibreerde
afvoerberekeningen beschikbaar voor de verschillende deelstroomgebieden. Deze
afvoerberekeningen komen goed overeen met gemeten afvoeren in de
hoogwaterperiode 1998. Wanneer deze afvoeren worden gebruikt in combinatie met
een hydrodynamisch model met de juiste configuratie, zal het hydrodynamische model
berekende waterstanden en afvoeren genereren die wederom overeenkomen met
afvoeren en waterstanden gedurende de hoogwaterperiode. Hieronder wordt
uiteengezet hoe de berekeningen zijn uitgevoerd.
Rekenkundige randvoorwaarden
De benedenstroomse randvoorwaarden zijn ingevoerd als waterstandsreeksen of
afvoerreeksen. De benedenstroomse randvoorwaarden worden in het Gebiedsdekkende
Hoogwatermodel toegepast op de volgende locaties. Aangegeven is op welke manier de
randvoorwaarde is toegepast.
x Crèvecoeur;
gemeten waterstanden bovenstrooms van Crèvecoeur.
x Bovenlandsche Sluis;
gemeten waterstanden bovenstrooms van de sluis.
x Gemaal Gansoijen;
gemeten Maaswaterstanden benedenstrooms.
x Gemaal Groenendaal;
vaste waterstand voor benedenstrooms peil.
x Sluis V Wilhelminakanaal; gemeten afvoeren Sluis V.
x Gemaal Gewande;
gemeten waterstanden benedenstrooms van gemaal.
x Gemaal van Sasse;
gemeten waterstanden benedenstrooms van gemaal.
x Monding Oeffeltse Raam; interpretatie waterstanden o.b.v. Mook en Gennep.
x Sambeekse uitwatering; vaste waterstand.
Gesimuleerde afvoeren als invoer voor het hydrodynamische model
De afvoeren die door de neerslagafvoer modellen worden gesimuleerd, zijn
daggemiddelde afvoeren. In eerste instantie zijn deze daggemiddelde afvoeren als
invoer voor het hydrodynamische model gebruikt. Het bleek niet mogelijk om de
dynamiek van de afvoer op deze manier goed te beschrijven. De conclusie werd
getrokken dat de invoer voor het hydrodynamische model op een kleinere tijdschaal
dient plaats te vinden.
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Dit is op zichzelf geen verassende conclusie, metingen van afvoeren en waterstanden in
het beheersgebied van Aa en Maas laten stijgingen en dalingen zien die zich binnen
een dag afspelen.
De keuze om neerslagafvoer modellen te ontwikkelen die op uurbasis simulaties
leveren, ligt voor de hand om invoer op uurbasis te verkrijgen voor het hydrodynamische
model. Deze modellen vereisen neerslagreeksen op uurbasis als invoer. Voor de
hoogwaterperiode 1998 zijn de neerslaghoeveelheden niet als uurgemiddelden bekend
voor de deelstroomgebieden. Voor 1998 is de enige meetreeks van uurneerslag
beschikbaar op KNMI station Volkel. Daarom is besloten om de neerslagafvoer
modellen zoals deze zijn gekalibreerd (paragraaf 4.1) te handhaven. Om ervoor te
zorgen dat de invoer voor het hydrodynamische model wel de juiste dynamiek kent,
wordt een tussenbewerking uitgevoerd. Deze bewerking vindt plaats ná het doorrekenen
van de neerslagafvoer modellen, voorafgaand aan het gebruiken van de gesimuleerde
afvoeren als modelrandvoorwaarden in het hydrodynamische model. De bewerking
wordt als volgt toegepast: wanneer de gesimuleerde daggemiddelde afvoeren door de
Wageningenmodellen boven een bepaalde drempelwaarde komen, wordt het overschot
boven deze drempelwaarde verdeeld over twee blokken van 12 uren binnen de dag.
Deze verdeling wordt gemaakt op basis van de geregistreerde uurneerslag op KNMI
station Volkel.
De drempelwaarde is voor alle deelstroomgebieden gekozen op 3 mm/d (0.125
mm/uur). Deze keuze is gemaakt op basis van het inzicht uit afvoermetingen. De
verdeling dient plaats te vinden wanneer afvoeren hoger zijn dan het basisafvoer
niveau. Afvoeren boven de 3 mm/d overstijgen het niveau van basisafvoer. Tevens
wordt per stroomgebieden een verschuiving van een beperkt aantal uren in de
gesimuleerde afvoer toegepast om de timing van afvoeren met het hydrodynamische
model correct te simuleren. Om een voorbeeld te geven is de volgende grafiek
opgenomen die de bewerking voor een periode van vijf dagen laat zien (figuur 15). Er is
in deze figuur een verschuiving van nul uren gehanteerd. Omdat daggemiddelde
afvoeren in figuur 15 op alle dagen groter zijn dan 3 mm/d (0.125 mm/uur), wordt de
afvoer op alle dagen verdeeld in twee blokken van 12 uren op basis van de
geregistreerde neerslagreeks van station Volkel. Indien de neerslag in Volkel geheel in
één van de helften van een dag is gevallen wordt de gesimuleerde afvoer boven de
0.125 mm/uur ook geheel in die helft van een dag toegepast. Dit is bijvoorbeeld op de
tweede dag in figuur 15 het geval. Indien in beide helften van een dag neerslag is
geregistreerd, wordt het overschot aan gesimuleerde afvoer naar ratio over beide
helften verdeeld.
Figuur 15: Voorbeeld van tussenbewerking van gesimuleerde dagafvoer naar invoer Sobek-1D2D
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Ruwheidscoëfficiënt van de waterlopen
Aan de waterlopen in het SOBEK-1D model dient een ruwheidcoëfficiënt toegekend te
worden. De ruwheidcoëfficiënt is afhankelijk van de eigenschappen van het materiaal
van de wand en mate van begroeiing van de waterlopen. De hoogwaterperiode 1998
vond plaats in november 1998. Dit is een periode aan het eind van het jaar waarin
begroeiing van waterlopen beperkt is en waterlopen voor een groot deel gemaaid zijn
door het waterschap om afwatering te kunnen verzorgen. Daarom is er voor gekozen
om de ruwheidcoëfficiënt representatief voor relatief gladde waterlopen te hanteren: Bos
en Bijkerk waarde 30. Deze waarde is geschat op basis van informatie in de literatuur
[lit. 62]. Uit conceptberekeningen bleek dat de weerstand van het kanaal
’s-Hertogenbosch - Drongelen in november 1998 relatief groter was dan de weerstand
van de Dieze. Dit kon worden afgeleid uit een vergelijking van de berekende
waterverdeling over de Dieze en het kanaal met metingen. Daarom is er voor het kanaal
gekozen voor een ruwheidcoëfficiënt van Bos en Bijkerk waarde 23.
Eigenschappen en werking van belangrijke kunstwerken
Het hydrodynamische model bevat nu juiste benedenstroomse randvoorwaarden en
ingevoerde afvoer met de juiste dynamiek. De berekende afvoeren zijn daarmee op veel
locaties in overeenstemming met de in november 1998 gemeten afvoeren. Op een
aantal locaties in het hydrodynamische model bleken berekende afvoeren en
waterstanden niet in overeenstemming te zijn met metingen. Dit gaf aanleiding om de
gebruikte gegevens op deze locaties nader te bestuderen. Door de modelinvoer op deze
locaties te verbeteren op basis van aanvullende informatie werden de
kalibratieberekeningen verbeterd. De belangrijkste verbeteringen zijn aangebracht op de
volgende locaties:
x De onderdelen van gemaal Gewande zijn ingebracht in de basisgegevens.
x Stuw Runkampen: verloop van kruinhoogte ingebracht op basis van meetreeks.
x Zandvang: bodemhoogte van de zandvang en het bovenstroomse deel van de Aa
zijn ingebracht op basis van peilingen [lit. 79].
x Bodemhoogten van waterlopen nabij gemaal Gewande zijn verbeterd. Voor een
aantal locaties waren de bodemhoogten in de basisgegevens onrealistisch hoog.
x Voor een aantal belangrijke stuwen in de Aa, de Raam en Hertogswetering zijn
kruinhoogten op basis van geregistreerde meetreeksen toegepast.
x Breedte van stuw Stipdonk juist ingevoerd op basis van aanvullende informatie.
x De syphon in de Aa bij stuw Stipdonk is ingebracht.
x De afvoer over de Schabbert is in de berekening in overeenstemming gebracht met
de gemeten afvoeren in 1998. In 1998 werd er in afwijking van WATAK meer afvoer
over de Zuid Willemsvaart afgevoerd.
x Onrealistische bodemhoogten van een aantal duikers zijn aangepast.
Na deze verbeteringen van het model is de kalibratie afgerond. In bijlage 5 zijn de
resultaten van de kalibratie van het hydrodynamische model gegeven. Er zijn grafieken
met vergelijkingen tussen gemeten en berekende afvoeren en waterstanden te vinden.
Daarnaast geeft de kaart een overzicht van de berekening van de gebieden die tijdens
de hoogwaterperiode 1998 inundeerden. Districtmedewerkers van waterschap Aa en
Maas gaven tijdens de presentatie van de resultaten aan, dat de simulatie van inundatie
goed overeenkomt met hun gebiedskennis.
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4.2.1

Conclusie
Het Gebiedsdekkende Hoogwatermodel beschrijft afvoeren, waterstanden en inundatie
in het beheersgebied van waterschap Aa en Maas. Afvoeren, waterstanden en inundatie
zijn gecontroleerd met metingen en gebiedskennis. Daaruit is geconcludeerd dat het
Gebiedsdekkende Hoogwatermodel het gedrag van het watersysteem bij piekafvoer
situaties voldoende nauwkeurig beschrijft. Het model is bruikbaar voor
scenarioberekeningen. Het gebruik van de neerslagafvoerrelaties in het
Wageningenmodel in combinatie met het hydrodynamische model geeft het waterschap
een solide basis voor het maken van keuzen in het hoogwaterbeheer.
De hydrologische databank, de gebruikersinterface Triwaco4 en het Gebiedsdekkende
Hoogwatermodel vormen prachtinstrumenten voor het oplossen van vraagstukken in het
waterbeheer omdat:
x Het Hoogwatermodel betrouwbaar is door de uitgebreide kalibratie en validatie.
x Alle beschikbare gebiedskennis vanuit districten is verwerkt.
x De basisgegevens onafhankelijk zijn opgeslagen van specifieke rekenprogramma’s,
zodat de best passende aanpak gebruikt kan worden bij het oplossen van
hydrologische vraagstukken.
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5

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

5.1

Toepassingsmogelijkheden van het Hoogwatermodel
In deze paragraaf wordt specifiek ingegaan op de toepassingsmogelijkheden van het
Gebiedsdekkende Hoogwatermodel. Daarbij gaat het over de toepassing van de
gekalibreerde modellen zoals omschreven in hoofdstukken 3 en 4. Ten slotte worden de
toepassingsonmogelijkheden beschreven. De toepassingsmogelijkheden van het
Gebiedsdekkende Hoogwatermodel zijn:
x constructie van langjarige afvoerreeksen (herhalingstijdenanalyse);
x berekenen van inundatie bij hoge afvoeren in het hoofdsysteem;
x effectbepaling van vertragen van afvoergolven op waterstanden bij hoge Maas;
x in beeld brengen van effecten van concrete waterbergingsgebieden;
x onderzoek naar effecten van beekherstel op afvoer en waterstanden;
x afleiden herhalingstijden van hoge waterstanden ten behoeve van SWO;
x voorspelling effecten van klimaatverandering op piekafvoeren en waterstanden;
x berekenen van gebiedsgemiddelde effecten op grondwaterstanden.
Toepassing: Constructie van langjarige afvoerreeksen (herhalingstijdenanalyse)
De gekalibreerde neerslagafvoer modellen beschrijven de relatie tussen neerslag en
verdamping en de afvoer uit de deelstroomgebied van de Dommel en de Aa. Door met
de modellen een lange reeks van neerslag en verdamping door te rekenen, kan een
lange reeks van afvoeren worden geconstrueerd. Op basis hiervan kunnen afvoergolven
en bijbehorende herhalingstijden worden bepaald. Dit is een toepassing van de
tijdreeksmethode [lit. 63]. Als voorbeeld is hier deze toepassing getoond voor het
stroomgebied van de Astense Aa.
Figuur 16: Berekende afvoeren voor de Astense Aa na doorrekenen van 96-jarige neerslagreeks
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Voor dit stroomgebied is geen langjarige neerslagreeks beschikbaar. Besloten is om de
96-jarige neerslagreeks van het KNMI-station De Bilt door te rekenen [lit. 64]. Daarbij
wordt de aanname gedaan dat deze neerslagreeks ook representatief is voor het
stroomgebied van de Astense Aa. De berekende afvoeren zijn per dagnummer in een
grafiek (zie figuur 16) geplaatst om zo een compact overzicht te verkrijgen van alle
berekende afvoeren (dagnummer 1 betreft 1 januari). Uit de grafiek blijkt dat viermaal
een afvoer groter dan 13 millimeter per dag wordt berekend (in een periode van 96
jaren). Dit betekent dat piekafvoeren van 13 á 14 millimeter per dag een herhalingstijd
hebben van 25 á 35 jaar. De in werkelijkheid opgetreden piekafvoer van 1998 in het
stroomgebied van de Astense Aa (13.5 millimeter op één dag) heeft daarmee een
herhalingstijd van ongeveer 30 jaren. De berekening van herhalingstijden wordt
beïnvloed door de keuze van het kalibratiejaar. Het verdient aanbeveling om deze
gevoeligheid te onderzoeken. Dit kan worden gedaan door voor meerdere jaren een
model te kalibreren, valideren en vervolgens de constructie van de langjarige
afvoerreeks uit te voeren. Het vergelijken van berekende afvoergolven en
herhalingstijden geeft dan inzicht in deze gevoeligheid.
Deze analyses van herhalingstijden van afvoergolven worden door het waterschap
gebruikt om representatieve afvoergolven af te leiden ten behoeve van scenariostudies.
Zo wordt in het project MER Diesdonk [lit. 67] gewerkt met afvoergolven met een
herhalingstijd van 100, 50 en 10 jaren. De herhalingstijden analyse wordt ook gebruikt in
het project waarin de waterbergingsopgave bij Grave als gevolg van de Maaswerken
wordt onderzocht [lit. 71].
Toepassing: Berekenen van inundatie bij hoge afvoeren in het hoofdsysteem
Het gebiedsdekkende Hoogwatermodel kan voor verschillende representatieve
afvoergolven inundatie op maaiveld berekenen. Wanneer geconstrueerde
afvoerreeksen worden gebruikt op basis van langjarige neerslagreeksen voor het
huidige klimaat, kan in beeld worden gebracht welke gronden inunderen bij afvoergolven
met herhalingstijden van bijvoorbeeld 50 of 25 jaren.
Toepassing: Effectbepaling van vertragen van afvoergolven op waterstanden
De neerslagafvoer modellen maken gebruik van een analytisch grondwatermodel dat de
afstroming van neerslagoverschot naar waterlopen beschrijft op basis van de
drainageweerstand van een deelstroomgebied [lit. 43 en 24]. Door in
scenarioberekeningen met deze drainageweerstand te variëren kan het vertragen van
afvoergolven worden gesimuleerd voor de deelstroomgebieden van de Aa en de
Dommel. Door deze vertraagde afvoergolven in combinatie met langjarige
Maaswaterstanden met het hydrodynamische model door te rekenen kan worden
beoordeeld wat de effecten zijn van het vertragen van afvoergolven op maximale
waterstanden in de benedenstroomse delen van de beheersgebieden van waterschap
Aa en Maas en De Dommel.
Toepassing: In beeld brengen van effecten van concrete waterbergingsgebieden
Door het waterschap Aa en Maas wordt gestudeerd op het inzetten van grootschalige
waterbergingsgebieden om wateroverlast bij piekafvoeren te verminderen [lit. 81]. Deze
grootschalige gebieden worden “concrete waterbergingsgebieden” genoemd. De
gebieden Dierdonk en Diesdonk zijn twee van deze gebieden. Het Gebiedsdekkende
Hoogwatermodel is bij uitstek een geschikt instrument om de hydrodynamische effecten
van de concrete waterbergingsgebieden in samenhang te bestuderen.
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Daarbij moet gedacht worden aan effecten van waterberging op afvoerpieken,
piekwaterstanden in het beheersgebied en in het bijzonder bij ’s-Hertogenbosch en
inundatie.
Toepassing: Onderzoek naar effecten van beekherstel op afvoer en waterstanden
Vanuit beleidskaders wordt voor trajecten van de watergangen in het beheersgebied
van waterschap Aa en Maas de maatregel Beekherstel voorgesteld. Deze maatregel
heeft tot doel om de beken en watergangen een natuurlijker karakter te geven. Deze
maatregel komt daarmee ten goede aan de ecologische toestand van de beken en
watergangen. De maatregel Beekherstel bestaat vaak uit het veranderen of verwijderen
van stuwen en het veranderen van de ligging en dimensies van watergangen. De
maatregel Beekherstel heeft daarmee ook effecten op maximale
oppervlaktewaterstanden, het afvoerpatroon en inundaties in het beheersgebied. Met
het Gebiedsdekkende Hoogwatermodel kunnen deze effecten worden beschreven.
Toepassing: Afleiden herhalingstijden van hoge waterstanden ten behoeve van SWO
Het regionale watersysteem vormt vaak de randvoorwaarde voor stedelijke
watersystemen. Bij het beschouwen van de opgave (SWO) om het watersysteem in
stedelijk gebied op orde te krijgen is inzicht gewenst in de variatie van regionale
oppervlaktewaterstanden. Met behulp van de herhalingstijden analyse en de berekening
van piekwaterstanden bij extreme gebeurtenissen kan het Gebiedsdekkende
Hoogwatermodel randvoorwaarden leveren voor het bepalen van stedelijke
wateropgaven.
Toepassing: Voorspelling van effecten van klimaatverandering op piekafvoeren
Met de neerslagafvoer modellen kunnen langjarige neerslagreeksen, representatief voor
toekomstig klimaat doorgerekend worden [lit. 39]. Daarmee wordt een inschatting
gemaakt van herhalingstijden van afvoergolven bij gewijzigd, toekomstig klimaat.
Vervolgens kan met het hydrodynamische model inundatie op maaiveld worden
berekend.
Toepassing: Berekenen van gebiedsgemiddelde effecten op grondwaterstanden
De neerslagafvoer modellen houden een grondwaterbudget bij op dagfrequentie op
basis van de formule van Kraijenhoff van de Leur [lit. 43]. Neerslagafvoer berekeningen
worden voor langjarige perioden uitgevoerd. Met behulp van een gebiedsgemiddelde
bergingscoëfficiënt kan een verloop van grondwaterstanden in natte tijden worden
geschat. Het verdient aanbeveling om de neerslagafvoer modellen aanvullend te
kalibreren op grondwaterstanden conform methoden in de literatuur [lit. 84 en 85].
Wanneer in scenario’s met de gebiedsgemiddelde drainageweerstand wordt gevarieerd,
om bijvoorbeeld vasthouden in de haarvaten te simuleren, kan een gebiedsgemiddelde
grondwaterstandverandering tijdens natte perioden worden bepaald. De neerslagafvoer
modellen zijn niet geschikt om in droge perioden inschattingen te maken van
grondwaterstanden. De reden hiervoor is dat processen als kwel en wegzijging dan een
sterke rol gaan spelen.
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Figuur 17: Door het Wageningenmodel gesimuleerde vulling van het grondwatersysteem [mm]
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Toepassingsonmogelijkheden van het Gebiedsdekkende Hoogwatermodel
Er zijn ook toepassingen waarvoor het Gebiedsdekkende Hoogwatermodel niet zondermeer geschikt
is. Deze worden hieronder beschreven.
Doorrekenen van oppervlaktewaterstroming als gevolg van waterinlaat uit de Maas
In droge tijden wordt - via de Rijkskanalen en inlaatpunten van het waterschap - water ingelaten vanuit
de Maas. Het Gebiedsdekkende Hoogwatermodel kan geen berekeningen doen van
oppervlaktewaterstroming als gevolg van waterinlaat vanuit de Maas. De inlaatpunten zijn nog niet in
de hydrologische databank opgenomen en hebben nog geen kwantificering van inlaatdebiet in de tijd
gekregen. Deze informatie kan natuurlijk aan de hydrologische databank worden toegevoegd.
Doorrekenen van lokale grondwaterstroming en grondwaterstanden
De neerslagafvoer modellen zijn niet geschikt om inschatting te maken van grondwaterstroming en
grondwaterstanden op lokale schaal. Het Gebiedsdekkende Hoogwatermodel kan daarmee ook geen
effecten van ingrepen op grondwaterstanden op lokale schaal berekenen.
Voorspelling van lage afvoeren en de effecten van klimaatverandering
Lumped neerslagafvoer modellen voor stroomgebieden op de schaal van 5 tot 50 km zijn niet bij
uitstek geschikt om goede simulaties te doen van lage afvoeren. Daarmee kunnen de neerslagafvoer
modellen ook niet nauwkeurig effecten voorspellen van klimaatverandering op lage afvoeren. De
neerslagafvoer modellen kunnen wel een grove inschatting geven.
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5.2

Gerealiseerde toepassingen van de databank in 2007 en 2008
In deze paragraaf wordt specifiek ingegaan op de reeds gerealiseerde toepassingen in
2007 en 2008. Daarbij gaat het om de toepassing van de gekalibreerde modellen zoals
omschreven in hoofdstukken 3 en 4 én om het gebruik van de hydrologische databank
bij het oplossen van hydrologische vraagstukken.
Ecohydrologische studie Wijboschbroek
De ecohydrologische eigenschappen van de natte natuurparel “Wijboschbroek” staan
centraal in dit project. Waterschap Aa en Maas wil de hydrologische omstandigheden in
dit gebied verbeteren ten behoeve van de natuurfunctie. Royal Haskoning onderzocht
de hydrologische ingreep-effectrelaties in dit gebied op basis van de hydrologische
gegevens in de hydrologische databank en daarop gebaseerde grond- en
oppervlaktewatermodellen [lit. 66].
Hydrologisch onderzoek ten behoeve van MER Diesdonk
In het kader van het MER Diesdonk voorziet de hydrologische databank en het
Gebiedsdekkende Hoogwatermodel in nuttige hydrologische inzichten bij het ontwerp
van de inrichting van waterbergingsgebied Diesdonk. In dit gebied wil het waterschap
Aa en Maas water bergen bij piekafvoeren om problemen als gevolg van hoge
waterstanden in kwetsbare gebieden te voorkomen [lit. 67].
Nadere analyse van hydrologische effecten van reallocatie van winningen
In een MER studie zijn effecten van het realloceren van winningen op de
grondwaterstroming en de afvoer door het oppervlaktewatersysteem van waterschap Aa
en Maas berekend met een grondwatermodel. Waterschap Aa en Maas heeft de
hydrologische databank en het Gebiedsdekkende Hoogwatermodel gebruikt om deze
hydrologische berekeningen nader te analyseren met als doel inzicht te krijgen in een
aantal onderzoeksvragen. Het waterschap gebruikte de uitkomsten van dit onderzoek
gebruiken bij de interne advisering over de MER-studie. [lit. 68]
Hydrologische analyse van gemaal Gewande
Het hydrologisch functioneren van gemaal Gewande werd in dit project onderzocht.
Hiertoe werden de neerslagafvoerrelaties en het hydrodynamische model van het
Gebiedsdekkende Hoogwatermodel gebruikt (inclusief het gemaal Gewande). Met de
resultaten van de studie kan waterschap Aa en Maas beoordelen of de verwachte
toekomstige toename van afvoerpieken, effecten zal hebben op het functioneren van het
gemaal [lit. 69].
Gebiedsdekkende scenarioberekeningen in het kader van de regionale wateropgave
Het waterschap Aa en Maas wenst het nut en de noodzaak van concrete
waterbergingsgebieden te onderbouwen. Dit project gaat in op de
waterbergingsgebieden Diesdonk en Dierdonk. De hydrologische effecten van de inzet
van deze twee waterbergingsgebieden zijn met het Gebiedsdekkende Hoogwatermodel
beschreven. Hiermee konden nut en noodzaak voor het realiseren van waterberging in
beide gebieden worden onderbouwd [lit. 70 en 106].
Onderzoek naar de wateropgave als gevolg van de Maaswerken bij Grave
Als onderdeel van het project De Maaswerken zal Rijkswaterstaat het stuwpeil op de
Maas bij Grave bij lage en gemiddelde Maasafvoeren met 30 cm verhogen.
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Er was onbekend in welke mate er hierdoor sprake zou zijn van een toename van
inundatie in twee stroomgebieden van waterschap Aa en Maas en hoeveel extra
bergingscapaciteit en kosten daarmee gemoeid zouden zijn. In deze studie kon worden
geconcludeerd dat er geen extra inundatie te verwachten is. Er hoeft dus geen extra
bergingscapaciteit te worden aangelegd [lit. 71].
Regionale en lokale grondwaterstudie ten behoeve van het GGOR Aa en Maas
Als onderdeel van het project GGOR Peelvenen is besloten hydrologische modellen op
te stellen. Met de hydrologische modellen kan inzicht worden verschaft in de werking
van het hydrologische systeem, hydrologische effecten van maatregelen in de
waterhuishouding en de veranderingen in grondwaterstanden op perceelsniveau om
eventuele schadeberekeningen uit te kunnen voeren. Deze
grondwatermodelberekeningen zijn uitgevoerd op basis van de hydrologische gegevens
in de gebiedsdekkende hydrologische databank [lit. 72].
Stedelijke wateropgave Helmond
Voor de Stedelijke Wateropgave van Helmond wenst de gemeente een quickscan uit te
voeren. Hierbij heeft zij aan DHV opdracht verleend om de quickscan uit te voeren voor
het oppervlaktewater en grondwater. Hiertoe is door DHV een rekenmodel ontwikkeld.
De randen van het rekenmodel worden gevormd door het regionale watersysteem.
Hiervoor zijn afvoeren (uit bovenstrooms gelegen gebieden), waterstanden aan het
model toegevoegd en Q-H relaties van de aanwezig stuwen. Bovenstroomse afvoeren
en Q-H relaties zijn verkregen uit de neerslagafvoerrelaties uit het Gebiedsdekkende
Hoogwatermodel [lit. 73].
Onderzoek naar samenvallen van hoogwatergolven
Een belangrijke voorwaarde voor de maatregelen in het kader van de Regionale
Wateropgave is dat deze niet leiden tot negatieve effecten bij Den Bosch. In theorie kan
vertragen van een afvoergolf van de Aa, bijvoorbeeld door vasthouden of bergen van
water, er voor zorgen dat deze golf meer samen komt te vallen met die van de Dommel
en de Maas. Hetzelfde geldt voor de afvoergolf van de Dommel, die in geval van
vertraging een grotere kans van samenvallen heeft met die van de Maas. In een studie
heeft HKV een toetsingskader afgeleid voor het beoordelen van de bovengenoemde
problematiek. Bij het opstellen van dit toetsingskader is gebruik gemaakt van een
uitsnede van het Gebiedsdekkende Hoogwatermodel (een deelmodel in SOBEK). Hierin
zijn de benedenstroomse delen opgenomen van de Dommel, de Aa en het
afwateringskanaal ’s-Hertogenbosch - Drongelen [lit. 74].
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6

AANBEVELINGEN
Hieronder volgen aanbevelingen voor toevoegingen aan de hydrologische databank en
het Gebiedsdekkende Hoogwatermodel of vervolgonderzoek op basis van de
voorgaande hoofdstukken. De aanbevelingen zijn gerangschikt in een voorgestelde
volgorde van prioriteit.
[1] Inbrengen van de regeling voor automatische stuwen (met PID controllers)
Voor een aantal stuwen die in werkelijkheid gestuurd worden op basis van een bepaald
streefpeil is deze sturing via een PID controller in de hydrologische databank gebracht.
Het betreffen de stuwen: 114WAR, 102BFS, 103HOE, 257IA, stuwen bij gemaal
Gewande en stuwen ten behoeve van de regeling van Poeldonk en Sluis 6 in de ZuidWillemsvaart. Voor een groot aantal stuwen in de Aa zijn voor de kalibratieberekeningen
voor de periode november 1998 de gemeten werkelijke kruinhoogten gebruikt of een
lage kruinhoogte representatief voor deze periode met afvoergolf. Deze reeksen van
kruinhoogten kunnen niet in andere berekeningen dan de afvoergolf november 1998
worden gebruikt. Daarom is het nodig om voor alle stuwen waarvan de kruinhoogte
automatisch wordt gestuurd de regeling als PID controller in te brengen in de
hydrologische databank. Voorafgaand dient te worden geïnventariseerd welke stuwen
automatisch worden gestuurd, wat het streefpeil is bij hoge afvoersituaties, wat de
minimale en maximale kruinhoogten zijn. Wij bevelen aan om deze aanvullingen in de
hydrologische databank als eerste en op korte termijn uit te voeren.
[2] Periodieke waterbalansen en overzichten van hydrologische variabelen
Het operationele waterbeheer van waterschap Aa en Maas en hydrologisch onderzoek
zoals gerapporteerd in dit rapport hebben baat bij snel inzicht in zoveel mogelijk
hydrologische eigenschappen van de stroomgebieden van waterschap Aa en Maas. Wij
bevelen aan om per hydrologisch jaar overzichten op te stellen van hydrologische
meetreeksen en afgeleide gegevens in het beheersgebied van waterschap Aa en Maas.
Deze overzichten resulteren in waterbalansen per stroomgebied. Deze balansen kunnen
worden geraadpleegd bij ad-hoc adviezen van hydrologen van waterschap Aa en Maas
en de overzichten vormen de basis voor hydrologische (model)studies.
[3] Onderzoek naar de gevoeligheid van de bepaling van herhalingstijden
In het H2O artikel dat de modellering van het neerslagafvoerproces in het
beheersgebied van waterschap Aa en Maas beschrijft, wordt gesproken over de
gevoeligheid van de bepaling van afvoergolven en herhalingstijden [lit. 55]. De
berekening van herhalingstijden wordt beïnvloed door de keuze van het kalibratiejaar bij
de kalibratie van de neerslagafvoer modellen. Het verdient aanbeveling om de
gevoeligheid van de bepaling van herhalingstijden voor de keuze van het kalibratiejaar
te onderzoeken. Dit kan worden gedaan door voor meerdere jaren een model te
kalibreren, valideren en vervolgens de constructie van de langjarige afvoerreeks uit te
voeren. Het vergelijken van berekende afvoergolven en herhalingstijden geeft dan
inzicht in deze gevoeligheid. Deze analyse is een goede stap om de betrouwbaarheid
van de neerslagafvoer modellen te beschrijven. Naar verwachting is deze
betrouwbaarheid groot, door deze expliciet te beschrijven wordt de betrouwbaarheid
waarmee resultaten van scenarioberekeningen kunnen worden gepresenteerd vergroot.
En kan met de werkzaamheden in de volgende aanbeveling worden begonnen.
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[4] Referentie afvoergolven voor het gehele beheersgebied van waterschap Aa en Maas
Het onderzoek naar de samenhang tussen de werking van de verschillende
waterbergingsgebieden is recent gestart. In een studie is de samenhang tussen de
werking van de waterbergingsgebieden Diesdonk en Dierdonk beschreven [lit. 106]. Het
onderzoek in die studie is gebaseerd op de berekening van afvoergolven in de
deelstroomgebieden van waterschap Aa en Maas en de gebiedsdekkende
hydrodynamische berekeningen, zoals gepresenteerd in dit rapport. Er is gebleken dat
bij het afleiden van beheersgebieddekkende afvoergolven en herhalingstijden van
piekwaterstanden meer nodig is dan het gebiedsdekkend toepassen van de langjarige
neerslagreeks van de Bilt. Om voor het watersysteem van waterschap Aa en Maas
gebiedsdekkend te kunnen rekenen aan afvoergolven is het nodig om de ruimtelijke
variatie van neerslag goed te beschrijven. Het afleiden van representatieve afvoergolven
met betrouwbaar vastgestelde herhalingstijden is hoofddoel van deze aanbeveling.
Een belangrijke aanbevolen stap is het afleiden van een aantal gebiedsdekkende
hydrologische en hydrodynamische referentieberekeningen van afvoergolven. De
hydrologische berekeningen worden gedaan met de in dit rapport beschreven
Wageningenmodellen. De hydrodynamische berekeningen worden uitgevoerd met het
SOBEK-1D2D model. Deze berekeningen worden gebaseerd op een zo lang mogelijke
periode waarin alle beschikbare registraties van neerslag in het beheersgebied van
waterschap Aa en Maas worden gebruikt. Dit is nodig om op een zo betrouwbaar
mogelijke manier de ruimtelijke variatie van neerslag en de herhalingstijden van
afvoergolven in het beheersgebied van waterschap Aa en Maas vast te stellen. Omdat
er waarschijnlijk voor een periode van 40 jaren neerslaggegevens beschikbaar zijn,
kunnen deze berekeningen de basis vormen voor het afleiden van afvoergolven met
herhalingstijden van bijvoorbeeld 1, 10 en 25 jaren. Informatie uit de langjarige
neerslagreeks voor de Bilt [lit. 64] kan worden gebruikt om ook afvoergolven met
herhalingstijden van bijvoorbeeld 50 en 100 jaren af te leiden. Voor de stad ’sHertogenbosch geldt de bestuurlijke afspraak dat de stad veilig moet zijn bij een
afvoergolf met een herhalingstijd van 150 jaren. Daarom dient te worden onderzocht op
welke manier (door extrapolatie) een afvoergolf met een herhalingstijd van 150 jaren
kan worden afgeleid.
Bovenstaande berekeningen hebben betrekking op het huidige klimaat. Bij het gebruik
van afvoergolven en herhalingstijden in beleidsstudies zullen berekeningen voor
toekomstig klimaat nodig zijn. Er zal een keuze moeten worden gemaakt welk
klimaatscenario er in het beheersgebied van waterschap Aa en Maas wordt gebruikt.
Om berekeningen voor gewijzigd klimaat te kunnen uitvoeren, dienen de
neerslagreeksen voor klimaatverandering gecorrigeerd te worden, dit kan op de
internetsite van het KNMI gedaan worden. De hier aanbevolen referentieberekeningen
vormen de basis om in de toekomst de samenhang tussen de werking van álle concrete
waterbergingsgebieden en andere ingrepen in samenhang te kunnen vaststellen.
[5] Inbrengen sturing van Crèvecoeur en Bovenlandsche Sluis
Bij de kalibratieberekeningen voor de afvoergolf van november 1998 zijn voor de
benedenranden van het hydrodynamische model de werkelijk gemeten waterstanden
bovenstrooms van Crèvecoeur en de Bovenlandsche Sluis gebruikt. Vooralsnog is in de
hydrologische databank een vaste benedenstroomse waterstand opgenomen voor de
locaties Crèvecoeur en de Bovenlandsche Sluis. Voor veel vraagstukken zijn
berekeningen met deze modelinstellingen toepasbaar.
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Wanneer echter de relatie tussen het watersysteem van de Maas en de Dommel en de
Aa van interesse is, zal het nodig zijn om een modelmatige sturing van Crèvecoeur en
de Bovenlansche Sluis te definiëren. Wij bevelen aan om een correcte én tevens
simpele modelmatige relatie te bepalen. Bij voorkeur, waneer mogelijk, met
gebruikmaking van enkel de Sobek-CF module (zonder gebruik te maken van de RTC
module). Wanneer meerdere rekenmodulen worden gebruikt in de hydrodynamische
berekeningen kunnen de berekeningen onnodig complex worden. Wij bevelen aan om
te zoeken naar een slimme combinatie van Sobek-CF regelingen op schuiven en sluizen
om de werking van Crèvecoeur in model te brengen.
[6] Alle profielen inbrengen als yz-dwarsprofielen
Dwarsprofielen in het Gebiedsdekkende Hoogwatermodel zijn gebaseerd op het
technische waterlopenbestand. Hierin zijn de dwarsprofielen van de waterlopen van
waterschap Aa en Maas opgenomen als trapezium profielen. Het verdient de
aanbeveling om de dimensies van deze trapeziumprofielen te vertalen naar een
eenzelfde beschrijving, maar dan met yz-dwarsprofielen. Daarmee worden alle
dwarsprofielen opgenomen in een centraal databestand met dwarsprofielen
(bijvoorbeeld in Excel). Dit maakt het mogelijk om snel visualisaties te maken. Het
grootste voordeel van deze voorgestelde verandering is de mogelijkheid om bestaande
dwarsprofielbeschrijvingen te vernieuwen met ingemeten yz-dwarsprofielen. Zo kan er
gewerkt worden aan het blijvend verbeteren van de informatie van dwarsprofielen in de
hydrologische databank. Voor veel projecten die het waterschap uitvoert, worden
dwarsprofielen ingemeten. Door deze informatie op te nemen in de hydrologische
databank wordt belangrijke nieuwe informatie toegevoegd. Er kan ook worden besloten
om meetcampagnes uit de voorgaande jaren - die de huidige dwarsprofielen in yzformaat opleverden - in te voeren. Een ander voordeel van het gebruik van yz-formaat
komt naar voren bij het doorrekenen van scenario’s. Bij het invoeren van veranderde
dwarsprofielen in modelberekeningen in scenario’s kan, bij gebruik van yzdwarsprofielen, zo goed mogelijk worden aangesloten bij de voorgestelde verandering
van het dwarsprofiel.
[7] Neerslagafvoer modellen aanvullend ijken op grondwaterstanden
Het verdient aanbeveling om de neerslagafvoer modellen aanvullend te kalibreren op
gebiedsgemiddelde grondwaterstanden conform methoden in de literatuur [lit. 84 en 85].
Hiermee kan aangetoond worden of de modellen gebiedsgemiddelde
grondwaterstanden onder natte omstandigheden goed kunnen simuleren.
[8] Uitbreiden van hydrodynamische berekening voor alle leggerwaterlopen
Het verdient aanbeveling om onderzoek te doen naar het uitbreiden van de
hydrodynamische berekeningen tot berekeningen voor alle leggerwaterlopen. Hiertoe
zal het nodig zijn om álle gegevens wat betreft waterlopen en kunstwerken in de
hydrologische databank te controleren. Tot nu toe zijn berekeningen enkel voor het
hoofdwatersysteem gedaan. Wanneer voor alle leggerwaterlopen gerekend gaat
worden, zullen ook de afwateringseenheden waarvoor neerslagafvoer modellen worden
ontwikkeld meer detail gaan krijgen. Het ligt voor de hand om het beheersgebied van
waterschap Aa en Maas bij dergelijke berekeningen op te delen in een aantal
modelgebieden. Het resultaat van dit onderzoek is een aantal modellen dat met meer
detail een betrouwbaar beeld geeft van de lokale werking van het watersysteem.
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Dergelijke modellen hebben een ander doel dan het hier gepresenteerde
Gebiedsdekkende Hoogwatermodel (GDHM-AM). Het GDHM-AM zal naast deze
nieuwe modellen gebruikt blijven worden. De nieuwe modellen kunnen bijvoorbeeld
nuttig worden bij het toetsen van de werking van het watersysteem aan NBW-normen.
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