Ontwikkeling neerslag-afvoermodule RAM

Aanleiding
Met behulp van oppervlaktewatermodellen wordt de waterbeweging en de
waterkwaliteit in het oppervlaktewater
gesimuleerd. De voeding van het oppervlaktewater is grotendeels afkomstig van
afstroming via het grondwater. Een goede
beschrijving van deze grondwaterafvoer
met de bijbehorende uit- en afspoeling
van nutriënten is daarom een essentiële
randvoorwaarde in oppervlaktewatermodellen. Eén van de beperkingen bij het
gebruik van oppervlaktewatermodellen,
zoals DUFLOW, HYDRA of SOBEK, is
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Samenvatting
Inzicht in het neerslag-afvoerproces is onontbeerlijk in het dagelijks waterbeheer.
Hierbij gaat het zowel om het afvoerverloop als om de uit- en afspoeling van
nutriënten naar oppervlaktewater. Eén van de beperkingen bij het gebruik van
oppervlaktewatermodellen is het ontbreken van goede beschrijving hiervan. In het
kader van het STOWA-onderzoekprogramma is voor waterbeheerders de neerslag-afvoermodule RAM ontwikkeld. Het project is gestart met een enquête onder
de waterbeheerders om de knelpunten en gewenste toepassingen in kaart te
brengen. De begeleidingscommissie bestaande uit experts en gebruikers heeft uit
deze knelpunten en wensen keuzen gemaakt. Na een uitvoerige testfase is RAM
opgeleverd. Daar deze module wordt gekoppeld aan de STOWA/Unie stekkerdoos WATER, kan RAM worden toegepast binnen een DUFLOW, HYDRA of
SOBEK modelomgeving. Met RAM krijgen de waterbeheerders een instrument in
handen om het inzicht in het neerslag-afvoerproces te analyseren, modelleren en
simuleren, en zo beslissingen in het waterbeheer nog beter te onderbouwen. RAM
wordt geïntroduceerd op het door de STOWA georganiseerde symposium op
donderdag 25 april 1996 bij het IHE te Delft.
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een goede beschrijving van dit neerslagafvoerproces.
De STOWA heeft in haar onderzoekprogramma een project gedefinieerd voor de
ontwikkeling van een neerslag-afvoermodule hiervoor: de Regen Afvoer
Module (RAM). Het project is uitgevoerd
door Witteveen+Bos Raadgevende
ingenieurs b.v. en EDS en is begeleid door
een begeleidingscommissie bestaande uit
waterbeheerders en een team van externe
experts.
Bij de ontwikkeling van RAM zijn drie
uitgangspunten gehanteerd:
a. De module moet primair geschikt zijn
voor operationeel gebruik. Hiervoor is
gestreefd naar een zo eenvoudig mogelijk
concept, met een hoge mate van toegankelijkheid.
b. De module moet zoveel mogelijk aansluiten op bestaande en veel gebruikte
neerslag-afvoermodellen. Ilierbij is dus
nadrukkelijk gestreefd naar een integratie
van bestaande modellen.
c. De module moet een directe koppeling
tot stand brengen tussen een neerslagafvoermodel en oppervlaktewatermodellen door aan te sluiten op de STOWA/
Unie van Waterschappen stekkerdoos
WATER.

Projectaanpak
De ontwikkeling van RAM is gefaseerd
uitgevoerd. Voordat gestart is met de
feitelijke uitwerking is in het Programma
van Eisen vastgelegd waaraan RAM moet
voldoen. Hierbij is een onderverdeling
gemaakt naar de beschrijving van het
neerslag-afvoerproces, de uit- en
afspoeling, en de grafische user-interface.
Gestart is met het in kaart brengen van
veel gebruikte neerslag-afvoermodellen bij
de waterbeheerders door een enquête
[1]. Door goed aan te sluiten op veel
gebruikte neerslag-afvoermodellen, en
rekening te houden met knelpunten en
wensen, is een groot draagvlak gecreëerd
voor de neerslag-afvoermodule.
Vervolgens is parallel aan de ontwikkeling
van het technisch ontwerp gestart met de
realisatie van een prototype. Aan de hand
hiervan is de eerste versie van RAM
gebouwd. Na de oplevering van de eerste
versie is RAM in beperkte kring uitgetest.
Hiermee zijn in een vroegtijdig stadium
knelpunten verholpen, is ingespeeld op
wensen naar aanleiding van het gebruik,
en is inzicht verkregen in de bruikbaarheid voor waterbeheerders. Voordeel van
deze methode is dat het risico van een
lang ontwikkelingstraject wordt voorkomen, door in één keer aan alle wensen
te willen voldoen zonder dat goed bekend
is welke wensen essentieel zijn, en welke
van secundair belang.
Toepassingen neerslag-afvoerprocessen
Inzicht in het neerslag-afvoerproces is
noodzakelijk voor het dagelijks waterbeheer. Hierbij gaat het zowel om inzicht
in het afvoerverloop, het voorspellen van
afvoerpieken, het dimensioneren van
berging, als om de beschrijving van de uiten afspoeling van nutriënten naar oppervlaktewater om maatregelen te treffen
voor de waterkwaliteit [2].

De hydrologische kringloop is een continu
proces waarbij water circuleert van de
oceanen via de atmosfeer en het afwateringstelsel weer terug naar de oceaan.
Het neerslag-afvoermodel beschrijft van
de hydrologische kringloop het proces
tussen het vallen van neerslag en het tot
afvoer komen van deze neerslag. Het
oppervlaktewatermodel beschrijft
vervolgens de afvoer via het afwateringsstelsel, met de waterkwaliteitsprocessen
die hierin optreden (zie afb. 1).

ppervlaktewater
•ging

Afb. 1-Koppeling neerslag-afvoermodelen
oppervlaktewatermodel

Het neerslag-afvoerproces wordt in het
algemeen beschreven op stroomgebiedsniveau. Binnen een stroomgebied kunnen
de relevante parameters zoals bodemtype,
helling, landgebruik etc, aanzienlijk
verschillen. Een gedetailleerde, fysische
beschrijving van de optredende processen
is daarom moeilijk te maken. In de
literatuur wordt de hydrologische
kringloop in het algemeen als een aaneenschakeling van processen beschreven,
waarbij per proces het verloop en de
kwantificering van de hoeveelheden wordt
gegeven door water- en stofbalansen.
In het neerslag-afvoerproces wordt veelal
onderscheid gemaakt in een drietal deelprocessen:
a. infiltratie naar het bodemvocht;
b. percolatie naar het grondwater;
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c. grondwaterafvoer naar het afwateringsstelsel.
Allereerst zal de neerslag infiltreren naar
het bodemvocht, de onverzadigde zone,
waarbij verliezen optreden door oppervlakte-afvoer en interceptie. Vervolgens
zal het water vanuit het bodemvocht
percoleren naar het grondwater, de verzadigde zone, waarbij verliezen optreden
door evapotranspiratie. Tot slot zal het
deel van de neerslag dat naar het grondwater is gepercoleerd, als grondwater in
het afwateringsstelsel tot afstroming
komen. Hierbij treedt door weerstand in
de bodem een sterk vertragingseffect op
door berging in de verzadigde zone. Door
de overeenkomst tussen het afvoerproces
met een vertraagde afvoer door weerstand
in de bodem, en een lineair reservoir met
vertraagde afvoer door weerstand van de
uitstroomopening, kan dit deelproces
worden beschreven door lineaire-reservoirmodellen [3].
Ontwikkeling raamwerk
De belangrijkste constatering uit de enquête
onder waterbeheerders is dat lineairereservoirmodellen algemeen worden toegepast [2]. Hen nadeel van deze modellen
is echter dat het niet mogelijk is de afvoerbare neerslag te bepalen. Dit wordt in de
enquête dan ook als belangrijk knelpunt
genoemd, naast het ontbreken van een
directe koppeling tussen een neerslagafvoermodel en oppervlaktewatermodellen.
Op basis van de resultaten van de enquête
is besloten alle drie deelprocessen op te
nemen. Daarnaast wordt onderscheid
gemaakt naar type oppervlak: open water,
verhard en onverhard oppervlak, dit
gezien het verschil in het neerslag-afvoer-

Aß. 3 - Het technisch
ontwerp van de
deelprocessen.
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optie 1: Twee parallele Nash-cascades
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Afb. 2 - Het raamwerk van RAM.
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Nash-cascade optie 2: Combinatie
Kraayenhoff van de Leur

aanwezig is door berging in de bodem.
Met het onderscheid naar type oppervlak
en naar deelproces, ligt het raamwerk van
RAM vast (zieafb. 2).
Het raamwerk is voor ieder type oppervlak per deelproces nader uitgewerkt [4].
Ilierbij zijn elementen verwerkt uit het
Wageningen model [3] en het model
HUIBAK [5].Hoewel het accent gezien de
doelstelling ligt op de beschrijving van het
afvoerproces van onverhard oppervlak,
wordt ook nadrukkelijk het open water en
het verhard oppervlak beschreven.
a. Infiltratie naar hetbodemvocht
De hoeveelheid neerslag die infiltreert
wordt bepaald door de infiltratiecapaciteit
van de bodem, waarbij is uitgegaan van
een constante infiltratiecapaciteit in de tijd.
Wanneer de neerslagintensiteit de infiltratiecapaciteit overschrijdt blijft water
achter op het maaiveld wat wordt geborgen
in terreindepressies. Deze berging in
terreindepressies wordt bijgehouden met
een waterbalans en hangt af van de
ruwheid van het terrein. Wanneer deze
berging de maximale berging overschrijdt,
treedt oppervlakte-afvoer op.
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b. Percolatienaar het grondwater
Met een bodemvochtbakje wordt een
waterbalans bijgehouden van de hoeveelheid bodemvocht in de onverzadigde
zone. De instroming in het bakje is de
berekende infiltratie in de onverzadigde
zone, de uitstroming wordt bepaald door
de evapotranspiratie en de percolatie naar
de verzadigde zone. Evapotranspiratie en
percolatie zijn afhankelijk van het actuele
vochtgehalte in de onverzadigde zone (zie
afb.3).
De potentiële evapotranspiratie wordt
bepaald aan de hand van de referentiegewasverdamping en een gewasfactor. Als
het gewas niet optimaal van water is voorzien, is de actuele evapotranspiratie
kleiner dan de potentiële evapotranspiratie.
De reductie wordt bepaald met een
eenvoudige lineaire relatie tussen de
evapotranspiratie en actueel vochtgehalte,
waarbij de actuele evapotranspiratie
afneemt van de potentiële evapotranspiratie
bij veldcapaciteit tot nul bij het verwelkingspunt.
De percolatie naar het grondwater is ook
afhankelijk van het vochtgehalte. Ook
hiervoor is een eenvoudige lineaire relatie
tussen de percolatie en de actueel vochtgehalte opgenomen. Tussen het vochtgehalte bij verzadiging en veldcapaciteit
neemt de percolatie lineair af van de
maximale percolatie tot nul.
c. Grondwaterafvoer naar het afwateringsstelsel
Voor de beschrijving van de grondwaterafvoer wordt onderscheid gemaakt in een
snelle component dat de schijnspiegelafvoer en de drainage-afvoer vertegenwoordigd en een langzame component
van de grondwaterafvoer. Dit onderscheid
is gemaakt omdat het neerslag-afvoerproces van deze deelstromen qua
karakteristieken en waterkwaliteit verschillen. In het model kan een configuratie
van lineaire-reservoirmodellen worden
gedefinieerd voor zowel de snelle als de
langzame grondwaterafvoer, waarbij twee
mogelijkheden zijn opgenomen (zie afb. 3):
1. twee parallelle Nash-cascades;
2. een combinatie van een Nash-cascade
met een Krayenhoff van de Leur model.
De percolatie naar het grondwater wordt
verdeeld over de snelle en langzame
grondwaterafvoer. Het afvoerverloop van
zowel de snelle als de langzame grondwaterafvoer wordt in de eerste optie
beschreven door in serie geschakelde
lineaire reservoirs, een Nash Cascade.
In de tweede optie wordt de afvoer van de
snelle grondwaterafvoer beschreven door
een aantal parallelle lineaire reservoirs,
het Krayenhoff van de Leur model. De
langzame grondwaterafvoer wordt
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beschreven door in serie geschakelde
lineaire reservoirs.
Met beide opties is het mogelijk alle gangbare modellen uit de literatuur te
definiëren zoals het De Zeeuw-Hellinga,
Krayenhoff van de Leur of De Jager
model. Door het invoeren van de tijdconstante en het aantal reservoirs kan de
gebruiker goed aansluiten op het karakter
van het afvoerproces. Voor een relatief
snelle afvoer wordt volstaan met één
lineair reservoir met een kleine tijdconstante, voor een langzame afvoer wordt
de vertraging beter beschreven met meerdere lineaire reservoirs.
De deelprocessen zijn alleen van toepassing op het onverhard oppervlak. Voor
de beschrijving van het verhard en open
water oppervlak wordt volstaan met het
beschrijven van het afvoerverloop door
een enkelvoudig lineair reservoir.
Infiltratie en percolatie zijn hier niet van
toepassing.
De deelstromen in de module zijn de
afvoer van open water, verhard en onverhard oppervlak. Bij verhard oppervlak
wordt nader onderscheid gemaakt in
afvoer van gedoleerd en overig verhard
oppervlak. Bij onverhard oppervlak
worden als deelstromen onderscheiden de
snelle en de langzame grondwaterafvoer
en oppervlakte-afvoer.
Beschrijving van de uit- enafspoeling
Bij de beschrijving van de uit- en afspoeling gaat het vooral om aanvoer,
omzettingsprocessen in de bodem, en
afvoer. Met name de omzettingsprocessen
in de onverzadigde zone zijn zeer
complex. Belangrijke factoren in deze zijn
grondsoort, grondwaterstand, vochtgehalte
in de onverzadigde zone, grondgebruik en
bemestingsregime.
Na een uitgebreide discussie met de
begeleidingscommissie is besloten eerst
een eenvoudig concept uit te werken. Na
oplevering kan ervaring worden opgedaan
met RAM. Op basis hiervan kan de
afweging worden gemerkt van de noodzaak van een complexe beschrijving van
de uit- en afspoeling.
Uitgangspunt bij de uitwerking van de
waterkwaliteit is een directe koppeling aan
het afvoerverloop. Aan de verschillende
deelstromen worden concentraties
toegekend, die worden beïnvloed door
additionele bronnen en reactieprocessen.
Deze is per deelstroom voor stikstof,
fosfor en ammonium uitgewerkt.
Grafische user-interface
Uitgangspunt bij de opzet van RAM is een
hoge mate van toegankelijkheid. Dit is
bereikt door:
- RAM is een VIS Windows-applicatie.

Alle Windows-applicaties voldoen aan een
standaard indeling voor wat betreft de
menustructuur en toetsenbordindeling
(Style Guide). Hierdoor werken alle
Windows-applicaties op een vergelijkbare
manier. De benodigde inwerktijd voor een
nieuwe applicatie wordt daardoor beperkt;
- de opzet van RAM is modulair. Het
programma is in de toekomst eenvoudig
uit te breiden en goed te onderhouden;
- RAM is uitgerust met een uitgebreide
helpfaciliteit;
- in een vroeg stadium is een prototype
van RAM gepresenteerd aan de begeleidingscommissie. Het commentaar
hierop is meegenomen in de ontwikkeling
van RAM.
Invoer van de modelgegevens
RAM berekent de afvoeren van een
stroomgebied, dat via het lozingspunt
aansluit op het oppervlaktewatermodel.
De schematisatie wordt aangeleverd
vanuit het oppervlaktewatermodel via de
STOWA/Unie stekkerdoos WATER. De
gegevens worden per stroomgebied gedefinieerd. De invoer van deze gegevens
is naar keuze per individueel stroomgebied of voor een aantal geselecteerde
stroomgebieden tegelijk.
Het projectwindow is in twee delen
opgesplitst. Het linkerdeel toont een
schematisatie van de waterlopen met
daarbij de lozingspunten, het rechterdeel
toont op het onderste scherm de ingevoerde neerslag en verdampingsreeks
en op het bovenste scherm het gemeten
en berekende afvoerverloop van het
stroomgebied (zie afb. 4).
Ondanks de eenvoudige opzet van RAM
kent de module een groot aantal invoerparameters. De volgende mogelijkheden
zijn opgenomen om de invoer te vergemakkelijken:
- de gegevens voor het onverhard oppervlak en voor de concentraties van de
verschillende deelafvoeren zijn samengevoegd in zogenaamde schema's. Een
schema voor bijvoorbeeld het onverhard
oppervlak bevat alle benodigde parameterinstellingen voor dit onderdeel van
het model. De gebruiker kan een schema
voorzien van een naam. Bij de invoer kan
de gebruiker dan bij de lozingspunten
schema's met een naam kiezen, bijvoorbeeld 'hoge zandgrond' of'kleigrond';
- tijdreeksen kunnen uit ASCIIbestanden worden geïmporteerd;
- gegevens kunnen selectief uit andere
projecten worden geïmporteerd.
Presentatievan derekenresultaten
Alle relevante grootheden kunnen worden
gepresenteerd in grafiekvorm, zoals de
neerslag en verdamping, de afvoeren van
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Afb. 4 - Illustratie
van degrafische
user-interface.

RAM goed voorspeld. Door de opname
van het bodemvochtbakje wordt de
afvoerbare neerslag goed voorspeld, zodat
ook de hoogte van de afvoerpieken goed
wordt berekend.

kunnen ook naar een bestand worden
weggeschreven. Deze informatie kan
eenvoudig worden ingelezen door een
spreadsheetprogramma voor verdere
bewerking en geeft de gebruiker meer
inzicht bij het afregelen van zijn model.
de deelstromen en totale afvoer, de
verschillende deelvrachten en totale
vracht, en de rekenresultaten op verschillende lokaties. Het is mogelijk om alle
mogelijke combinaties van grafieken in
één scherm te presenteren.
De afvoeren en stofvrachten kunnen naar
een bestand worden weggeschreven. Dit
bestand is opgezet in het standaard uitwisselingsformaat, zodat de gegevens in
een oppervlaktewatermodel kunnen
worden ingelezen. De rekenresultaten
Afb. 5-Berekende engemeten afvoeren
van deHunze in1994.

Toetsing RAM in het stroomgebied van
de Hunze
In het kader van het onderzoek naar de
waterbeschikbaarheid van de Hunze voor
drinkwaterwinning is een meetprogramma
opgezet [6].Bij stuw H l ter hoogte van
Gieten wordt de afvoer gemeten van een
stroomgebied van circa 17.500 ha. Met
RAM is een voorspelling gemaakt van de
afvoeren van de eerste helft van 1994, die
zijn vergeleken met de gemeten waarden
(zie afb. 5). Het afvoerverloop wordt met
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Conclusies
Met RAM is een model ontwikkeld voor
de beschrijving van het neerslag-afvoerproces, welk deel van de neerslag tot
afvoer komt, de mate van vertraging van
afvoerprocessen, en de uit- en afspoeling.
Met het vastgestelde raamwerk wordt
goed aangesloten op de uitgangspunten.
RAM is eenvoudig van opzet, heeft als
MS Windows-applicatie een hoge mate
van toegankelijkheid, en sluit goed aan op
bestaande modellen. Door aan te sluiten
op de STOWA/Unie stekkerdoos WATER
is een directe koppeling tot stand gebracht
tussen een neerslag-afvoermodel en
oppervlaktewatermodellen.
Door het incrementeel ontwikkelen ligt er
volgens planning een eerste versie van
RAM. Hiermee wordt snel ervaring opgedaan met het model. Deze ervaring is
de basis waarmee het verdere ontwikkelingstraject van RAM wordt
ingevuld.
RAM is eenvoudig van opzet en gebruikersvriendelijk. RAM ligt hierdoor
binnen handbereik voor een brede groep
waterbeheerders, en is hiermee geschikt
voor operationeel gebruik.
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