Hydro-ecologisch onderzoek in het natuurgebied Stroothuizen

Toepassing van geografische informatiesystemen in een lokaal
hydrologisch model
1. Inleiding
Verdrogingsproblematiek
Verdroging van grondwaterafhankelijke
natuur is één van de belangrijke milieuthema's van de laatste jaren. Verdroging
uit zich onder meer in grondwaterstanddaling, veranderingen in kwel- en
infiltratie-intensiteit en in veranderende
grenzen van grondwaterstromingstelsels.

Het onderzoek wordt uitgevoerd rond
Denekamp (Noordoost-Twente). In deze
omgeving liggen diverse grondwaterafhankelijke natuurgebieden met een
grote variatie aan vegetatietypen. Het
gebied is representatief voor grote delen
van het oostelijke en zuidelijke zandgebied: de te ontwikkelen methode zal
dan ook elders toepasbaar zijn. Hén van
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Deze hydrologische veranderingen
hebben via veranderingen in het wortelmilieu van de plant een negatieve invloed
op grondwaterafhankelijke plantengemeenschappen. Driekwart van de door
het Projectteam Verdroging [1989] onderzochte natuurterreinen en natuurlijke
elementen in het cultuurlandschap bleek
matig tot sterk verdroogd.
In de Derde Nota Waterhuishouding, de
Vierde Nota Ruimtelijke Ordening en het
Natuurbeleidsplan wordt daarom een
stringenter beleid aangekondigd, dat
geconcretiseerd zal moeten worden in de
Provinciale Waterhuishoudingsplannen.
Dit beleid heeft ook consequenties voor
de waterleidingbedrijfstak. Kreeg bij de
vergunningverlening vroeger de waterwinning het voordeel van de twijfel, nu is
dat de natuur. Daarom heeft de bedrijfstak
behoefte aan een nauwkeurig instrumentarium dat de effecten van grondwaterwinning en andere ingrepen in de waterhuishouding op de natuur kan voorspellen.
EcologischeAspecten van Grondwatcrzvinmng
KIWA voert in het kader van het
VEWIN-onderzoekprogramma het project
Ecologische Aspecten van Grondwaterwinning uit. Dit project heeft tot doel een
methode te ontwikkelen waarmee de
gevolgen van grondwaterwinning op de
vegetatie op een gekwantificeerde wijze
kunnen worden voorspeld [Jansen, 1991).

de grondwaterafhankelijke natuurgebieden bij Denekamp is het door Staatsbosbeheer beheerde natuurreservaat
Stroothuizen, aan de rand van het
berekende invloedsgebied van de
geplande winning ten oosten van
Denekamp. De NV Waterleiding
Maatschappij Overijssel (WMO) heeft
voor de wijde omgeving van het te
stichten pompstation een regionaal grondwatermodel ontwikkeld [WMO, 1988] en
[Ngo, 1991].
Schaalverschillen
Voor een gekwantificeerde en voldoende
nauwkeurige ecologische effectvoorspelling, moet de schaal waarmee door
hydrologen en ecologen wordt gewerkt
overeenkomstig zijn. In de huidige
praktijk is dit niet het geval. De ecoloog
wordt geconfronteerd met een fijnschalige
werkelijkheid: op een kleine oppervlakte
kunnen vele vegetatietypen voorkomen
met elk hun eigen gevoeligheid voor de
effecten van ingrepen. De ecoloog moet
dus op een fijne schaal werken, wil hij niet
alleen maar triviale uitspraken doen over
de ecologische effecten.
Hydrologen daarentegen werken veelal
(gedwongen door de beschikbare rekentechnieken en -tijd) op veel grovere
schaal. Bij numerieke verwerking zijn
netwerkcellen van 1bij 1km of 500 bij
500 meter geen uitzondering. In de
omgeving van pompputten en bijvoor-

Samenvatting
KIWA voert onder meer onderzoek
uit naar methoden voor
kwantitatieve voorspelling van de
gevolgen van grondwaterwinning en
andere ingrepen in de waterhuishouding op de vegetatie. In dat
verband is voor het natuurgebied
Stroothuizen een fijnschalig
geohydrologisch model ontworpen
met een netwerk op basis van
vegetatietypen.
Om de omvangrijke invoer te
verzorgen, is in samenwerking met
het expertisecentrum GISLarenstein gebruik gemaakt van het
Modular GIS Environment van
Intergraph. Dit Geografisch
Informatie Systeem is voor deze
toepassing zeer geschikt en
beduidend eenvoudiger en sneller
dan handmatig mogelijk is.

beeld grote waterlopen wordt wel nauwkeuriger gemodelleerd, maar daar komt
meestal geen waardevolle grondwaterafhankelijke vegetatie voor.
Om dit schaalverschil te kunnen overbruggen, zijn lokaal hydrologische
modellen van natuurgebieden nodig. In
het kader van genoemd onderzoekproject
is voor het gebied Stroothuizen zo'n lokaal
hydrologisch model opgesteld. Dit is als
het ware opgehangen in het eerder
genoemde regionale grondwatermodel
van de WMO.
In afbeelding 1is een deel van het natuurgebied Stroothuizen met enkele voorkomende vegetatietypen afgebeeld. De
codering ervan wordt in tekstkader 1 ontsleuteld. In dit tekstkader is ook een
gewasfactor per vegetatietype gegeven,
een verhoudingsgetal tussen de verdamping van het desbetreffende gewas en
die van open water. Duidelijk mag zijn dat
door het voorkomen van verschillende
vegetatietypen ook de gewasverdamping
over korte afstanden vrij sterk kan
variëren. Dit, gecombineerd met de
specifieke gevoeligheden van de verschillende vegetatietypen voor de effecten
van ingrepen in de grondwaterhuishouding, illustreert de noodzaak van
fijnschalige modellering voor ecologische
effectvoorspelling.
Hetgebruik van een GIS
Het project 'Hydro-ecologisch onderzoek
in het natuurgebied Stroothuizen' is uitgevoerd door KIWA in samenwerking
met het expertisecentrum GIS-Larenstein
(zie tekstkader 2). Voor de invoer van de
omvangrijke hoeveelheid gegevens is
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A/b. 1- Vegctatietypcn in
een deelvan hetnatuurgebiedStroothuizen.

Tekstkader 1 :Gewasfactoren per vegetatietype (zie ook afb. 1)
Vegetatietype

Groep

S serie
H20 serie
H10 serie
H30 serie

struweel
droge hei
natte hei
molinia

Gewasfactor
0,8
0,6
0,6
0,5

gebruik gemaakt van het geografisch
informatiesysteem M G E (Modular GIS
Environment) van Intergraph.
In dit artikel staan de rol en toepassing

Tekstkader 2: Het expertisecentrum

van een GIS in het lokaal hydrologisch
model van Stroothuizen centraal. In een
volgend artikel zal nader worden ingegaan
op het model zelf, de wijze van effectvoorspelling en de integratie van hydrologische en ecologische kennis en
methoden.
2. Het geohydrologisch model
Rekenprogramma en modelopbouw
Het lokaal hydrologisch model van Stroothuizen is opgesteld met behulp van het
geohvdrologisch rekenprogramma
MODFLOW [McDonald en Harbaugh,

GIS-Larenstein

Expertisecentrum GIS-Larenstein
Sinds mei 1989 is het expertisecentrum GIS-Larenstein operationeel. Dit expertisecentrum heeft
medewerkers, die naast hun GIS-deskundigheid en ruime onderwijservaring beschikken over
materiedeskundigheid op diverse werkvelden, zoals milieubeheer, ecologie, landmeten,
landinrichting en Nederlandse en tropische cultuurtechniek. Zij kunnen beschikken over
moderne computerfaciliteiten en diverse softwarepakketten, waaronder Are/info, Intergraph en
llwis.
GIS-Larenstein levert een bijdrage aan het hiervoor genoemde reguliere onderwijs en verzorgt
ook basiscursussen en cursussen op maat voor bedrijven en organisaties. Voorts werkt
GIS-Larenstein gaarne mee aan de definiëring, de begeleiding en de uitvoering van (leer-jprojecten, waarbij een organisatie ervaring op kan doen met het gebruik van geografische
informatiesystemen ten dienste van concrete projecten. Hierdoor kan men een beter inzicht
krijgen in de specifieke toepassingsmogelijkheden van verschillende geografische informatiesystemen.
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1984]. Dit is een modulair opgezet
computerprogramma voor het numeriek
oplossen van driedimensionale grondwaterstromingsproblemen aan de hand
van de eindige-differenticmethode. De
invoer van het model bestaat uit in de tijd
constante modelparameters en een aantal
variabelen.
De modelparameters en de aanvangswaarden van de variabelen moeten op een
voorgeschreven wijze in MODFLOW
worden ingevoerd. Hiertoe moet over het
studiegebied een netwerk worden
geconstrueerd. Dit bestaat uit een aantal
rechte lijnen die loodrecht op elkaar staan;
de lijnen hoeven evenwel niet equidistant
te zijn. De afstand tussen de lijnen in het
lokaal hydrologisch model Stroothuizen
dat is ontworpen voor ecologische effectvoorspelling, is afhankelijk van de
ruimtelijke variatie in vegetatietypen en
combinaties daarvan (zie afb. 2). De fijnheid van het netwerk is ook afhankelijk
van de topografie en de ruimtelijke
variatie in bodemconstanten; het gehele
netwerk is afgebeeld in afbeelding 3. Aan
de zo gevormde cellen moeten de
benodigde waarden worden toegekend.
Deze celwaarden worden in een
standaardformaat rij na rij in MODFLOW
ingevoerd. Het model Stroothuizen bestaat
uit 5808 cellen (66 rijen bij 88 kolommen)
en 4 watervoerende lagen.
Celwaarden
Van de voor het model benodigde modelparameters, zoals de maaiveldhoogte, het
doorlaatvermogen per laag en de verticale
weerstand, worden parameterkaarten
gemaakt. Ook de variabelen, zoals
(gewas-)verdamping (via gewasfactor af te
leiden van de vegetatietypen, tekstkader
1) en de aanvangspotentialen per laag
worden in kaartvorm aangeleverd.
Deze thematische kaarten worden over de
netwerkkaart gelegd, waarna per cel de
representatieve waarde wordt gevonden
als het gewogen gemiddelde. Vooral hiervoor zijn de specifieke GIS-functies van
ruimtelijk combineren, selecteren en
rapporteren bij uitstek geschikt (zie
paragraaf 3). Het handmatig bepalen van
deze representatieve waarden per cel is
een zeer moeizame en tijdrovende bezigheid.
Binnen dit project is gekozen voor het
invoeren van gegevens op (zeer) kleine
schaal in het natuurgebied Stroothuizen en
op grovere (regionale) schaal daarbuiten
(zie afb. 4 en 5). De geohydrologische
constanten in het natuurgebied zijn met
behulp van SURFLR fijnschalig ingevoerd
door de profielen van vijf diepe boringen
te vertalen in een geohydrologische
schematisatie. In het GIS zijn deze fijn-
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Aß. 4 -Hetregionale netwerkvoorde combinatie vangegevens van hel natuurgebied
(hiernog leeg inhetmidden) ende omgeving.

Aß. 3 -Hetvan deecologischegebiedsindelingafhankelijke netwerkin MODFLOW.
Aß. 5-DekDl-kaart van hetnatuurgebiedingepast inhetregionale netwerk.

schalige kaarten gecombineerd met grofschaliger waarden voor de omgeving van
het natuurgebied.
3. Geografische informatiesystemen
In de jaren zestig wordt de computer
operationeel en ingezet als een belangrijk
hulpmiddel op een groot aantal terreinen.
Traditionele informatiesystemen, kaartenbakken en registers met administratieve
gegevens en beschrijvingen van objectkenmerken, worden geautomatiseerd. De
kenmerken en gegevens ('thematische
gegevens') kunnen afhankelijk van het
informatiesysteem en werkveld van

velerlei aard zijn. Door opsomming van
een groep coördinaten kan zelfs de
geometrie van ruimtelijke objecten in
dergelijke administratieve informatiesystemen beschreven worden. Als aanvulling hierop zijn er nog vaak kaarten
aanwezig waarop de ligging en/of de
geometrie van de verschillende objecten
('grafische gegevens') zijn aangegeven.
Naast de eerste geautomatiseerde
informatiesystemen voor de administratieve gegevens, worden er systemen
ontwikkeld om de kaartvervaardiging door
'tekenpakketten' met de computer te
ondersteunen. Verder komen er systemen

om bepaalde ruimtelijke analyses door
'rekenpakketten' met behulp van de
computer uit te voeren. In het eerste geval
is het doel de presentatie en gaat het
veelal om vectoriële systemen, die het
beste aansluiten bij de structuur van de
gebruikte analoge kaarten en bij de eisen
die men aan de kaartpresentatie stelt. Een
zinvol gebruik van deze pakketten bij het
kaartbeheer (bodemkaarten, bedrijfskaarten, detailkaarten, etc.) ligt voor de
hand. In het tweede geval is het doel de
analyse en gebruikt men voornamelijk
rastersystemen, waarmee men met relatief
eenvoudige matrixoperaties ruimtelijke
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VECTOR-FORMAAT

BA A AA WWWA
B BA A WWWWA
B B WWWWWWW
B BWWWWS S W
B BWWWWS S S
A A A A A S S S S
A A A A A S S S S
A A WWWS S WW
A A AWWWWWW
A A AWWWWWW

analyses en simulaties kan uitvoeren. In
afbeelding 6 worden beide systemen naast
elkaar gebruikt om in een eenvoudig
voorbeeld het landgebruik aan te geven.
Verdere technologische ontwikkelingen
maken het vanaf de jaren zeventig
mogelijk op beperkte schaal ruimtelijke
analyses uit te voeren met vectoriële
systemen. Hiertoe moet aan de grafische
elementen naast de geografische
informatie expliciet de topologische
informatie' worden toegevoegd. Rastercellen hebben deze topologische relatie
impliciet via hun rastercelnummer of
positie in de matrix.
Moderne geografische informatiesystemen
(GIS) combineren vaak de voordelen van
de objectgerichte vectoriële systemen en
de thematische rastersystemen. Ze bieden
ruimtelijke analysemogelijkheden
gekoppeld aan goede presentatie- en
rapportagemogelijkheden. Ze combineren
ook de functionaliteit van gegevensverwerkende pakketten en grafische
pakketten met hieraan toegevoegd
specifieke GIS-bewerkingen (zie tekstkader 3). Vaak is het mogelijk de
functionaliteit van andere pakketten, zoals
geostatistische of specifieke beheerspakketten, op eenvoudige wijze te
integreren of te koppelen.
Geografische informatiesystemen zijn
ontwikkeld om met geografische ofwel
ruimtelijke informatie om te gaan, waarbij
er een koppeling is tussen de grafische
weergave van de ligging van objecten en
een beschrijving van de andere
kenmerken van deze objecten. Met behulp
van deze systemen is het mogelijk
gegevens in directe combinatie met
gedigitaliseerde kaarten te benaderen voor
wijzigen, selecteren of analyseren. Onder
andere via digitaliseren kan men
informatie van analoge kaarten in digitale
vorm in de computer invoeren. Naast de
1
Dat wil zeggen de ruimtelijke relaties tussen de
geografische objecten.

Afb. 6- Weergave van
geografische informatie m
raster- enin vectorformaat; landgebruik in
een willekeuriggebied:
bos (B), akker (A),
weiland(W) en open
zand (Z).

Tekstkader 3: Overzicht van enige
GIS-bewerkingen
Niet gis-specifiek
thematische gegevens
dBase,
Oracle,
Informix,
etc,
grafische gegevens
Autocad,
Intergraph,
Are/info,
etc.
Invoeren, verwijderen, wijzigen, selecteren,
presenteren, etc.
gis-specifiek
topologische gegevens
Are/info,
Intergraph,

llwis,
etc.
herclassificatie, generalisatie, interpolatie,
combinatie-analyse,
nabijheidsanalyse,
netwerkanalyse, etc.

typische GIS-analyses als combinatie('overlay'-), nabijheids-('bufferzones') en
netwerkanalyses (met onder andere
kortste of snelste routes) kan men ook
diverse selecties uitvoeren voor bijvoorbeeld beheersactiviteiten.
4. GIS in het project 'Stroothuizen'
Voor de manipulatie en invoer van
gegevens voor het lokaal hydrologisch
model 'Stroothuizen' is als gezegd gebruik
gemaakt van het Modular GIS Environment van Intergraph. Dit MGE is een
modulair opgebouwd pakket, gebaseerd
op een koppeling tussen Intergraph's
CAD-systeem Microstation en een
gegevensbeheersysteem, in dit geval
Informix. De basismodule heeft in een
gebruikersvriendelijke omgeving uitgelezen faciliteiten voor het bouwen en
beheren van een geografisch informatiesysteem. Een aansluitende module (MGE
Analyst) beschrijft de ruimtelijke relaties
tussen de geografische objecten

('topologische structuur') waardoor GISspecifieke ruimtelijke analyses kunnen
worden uitgevoerd (tekstkader 3).
Hieronder zullen enige aspecten van
dit softwarepakket die belangrijk zijn
voor een doeltreffend gebruik binnen
het model Stroothuizen nader worden
belicht.
Tekenbestand
In verschillende tekenbestanden kan men
telkens op 63 verschillende lagen de
noodzakelijke grafische elementen
(punten, lijnen, vlakken, symbolen)
plaatsen. De grafische kenmerken van
deze elementen (dikte, kleur, stijl) worden
met de lokatie en met verwijzingen naar
andere kenmerken ('systeemattribuutgegevens') in de tekenbestanden vastgelegd. De attribuutgegevens staan op
bepaalde, aan de grafische objecten
gekoppelde records van een of meerdere
tabellen in een bijbehorende database.
Na een grondige systeem- en gegevensanalyse wordt vooraf de optimale
structuur van het GIS-project vastgesteld.
De optimale positie van de diverse
grafische elementen op de verschillende
lagen in de verschillende tekenbestanden
wordt hierop aansluitend bepaald. Binnen
MGE is het mogelijk om verschillende
grafische elementen te combineren en toe
te kennen aan een van te voren
gedefinieerd geografisch object.
Zo kan men lijnen van verschillende
lagen, zelfs uit verschillende tekenbestanden, combineren en toekennen aan
het geografisch object 'kDl-grens' 2 . Deze
geografische objecten kan men zelfstandig
of in combinatie als thematische objecten
hanteren. Om een vlak te creëren moeten
punten met (grens-)lijnen gecombineerd
worden: het geografisch object ' k D l grens' gecombineerd met het object ' k D l punt' kan worden gehanteerd als het
thematisch object 'kDl-waarde' (zie tekstkader 4).

Tekstkader 4: Relatie tussen de begrippen
grafisch, geografisch en thematisch, zoals
in de begeleidende tekst gebruikt.
grafische objecten
lijnen
punten
geografische objecten
kD1-grens
kD1-punt
d-grens
d-punt
vegetatiegrens
vegetatiepunt

thematische
objecten
kDl-waarde
d-waarde
bodemtoplaag
vegetatietype
fytochoren
fysiochoren
hoogte
gws90
gwslang

"kDl = doorlaatvermogen van het eerste
(bovenste; watervoerende pakket.
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Interessant hierbij zijn de lijnen van het
regionale netwerk: deze zijn slechts
éénmaal, op slechts één laag in slechts één
tekenbestand, opgenomen en functioneren
toch als grenslijnen van alle thema's. Dit
gebeurt steeds in combinatie met lijnen op
een andere laag, die specifiek zijn voor
één van de thema's en die betrekking
hebben op het binnen dit regionale
netwerk gelegen natuurgebied (zie afb. 4
en 5). Grafische elementen kunnen dus
gebruikt worden voor meerdere
geografische of thematische objecten die
binnen het MGE-project zijn gedefinieerd.
Hierdoor kan een overbodige opslag van
grafische elementen worden voorkomen.

Ajb. 7- Confrontatie van
kDl-thema met netwerkcellen.
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Gegevensbestand
In het voor dit project gedefinieerde
gegevensbestand worden verschillende
noodzakelijke tabellen door het GISpakket gedefinieerd. De gebruiker
definieert daarnaast de benodigde tabellen
voor de ruimtelijke gegevens over de
modelparameters en invoergegevens,
inclusief de positie van de cellen in het
netwerk (gebruikersattribuutgegevens)
(zie tekstkader 5).

Uitsluitend voor het thema 'kD1-waarde'
is een aantal volgende records gekoppeld
aan de punten in de 'kDl'-vlakken in het
natuurgebied. Deze records hebben alleen
een waarde in het veld 'kDl-waarde'.
Voor het thema 'cl-waarde' zijn hierop
volgende records op analoge wijze
gekoppeld aan de punten in de 'cl'vlakken in het fijnschalige gebied. Bij deze
records is alleen het veld 'cl-waarde'
gevuld.
cl= weerstandwaarde van de scheidende laag
tussen het eerste en het tweede watervoerende
pakket.
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Dergelijke ruime en flexibele koppelingsmogelijkheden zijn binnen dit project zeer
bruikbaar gebleken. In dit project was er
een grote verscheidenheid in de wijze
waarop de in te voeren gegevens werden
aangeleverd: analoge en digitale kaarten
met verschillende kaartschalen en in
verschillende formaten en analoge en
digitale tabellen in verschillende formaten.
Hierdoor is nuttige ervaring opgedaan met
verschillende afstemmings- en conversiemogelijkheden.
Topologie
Na in de basismodule van MGE een
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Afb. 8 -Detailvan
confrontatie van kDlthenia met netwerkcellen
(zie ook afb. 7).
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'gebruikerstabellen '
modelparameters
hoogtes
gws90
gwslang
kolomnrcellen
rijnrcellen

In de tabel 'modelparameters' zijn
meerdere velden gedefinieerd, onder
andere 'kDl-waarde' en 'cl-waarde' 3 . De
punten in de vlakken van het regionale
netwerk buiten het natuurgebied Stroothuizen zijn gekoppeld aan de eerste groep
records in deze tabel. Bij deze groep
records zijn alle velden van een waarde
voorzien.
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Tekstkader 5: Lijst van enige door het
systeem en door de gebruiker
gedefinieerde tabellen in de database.
'systeemtabellen'
mscatalog
maps
categories
features
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degelijk GIS opgebouwd te hebben, kan in
een aansluitende module de topologische
structuur beschreven worden van
passende combinaties van thema's. Deze
beschrijving wordt opgenomen in een te
benoemen 'topofile'. Zo worden de
thema's 'kolommen' en 'rijen' van de
netwerkcellenkaart in combinatie met het
thema 'kDl-waarde' beschreven in de
topofile kDl.top (afb. 7 en 8).
In dergelijke topofiles is er bij de vlakobjecten per thema een intrinsieke
koppeling tussen het vlakpunt, de
bijbehorende vlakgrenzen en de bij het
vlakpunt behorende attributentabel. Bij
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punt- of lijnobjecten blijft de in de basismodule gelegde koppeling tussen deze
punten of lijnen en de bijbehorende tabel
bestaan. Bij een combinatie van thema's in
een topofile worden er nieuwe snijpunten
en nieuwe vlakken bepaald en kunnen er
nieuwe oppervlakten worden berekend.
Rapportage
In de topofile zijn de netwerkcellen
identificeerbaar door een kolomnummer
en een rijnummer 4 . Alle in de topofile
kDl top nieuw gevormde vlakken bezitten
de kenmerken kolomnummer, rijnummer
en kDl-waarde. Op deze kenmerken kan
men selecteren en over deze selecties kan
men vervolgens rapporteren volgens een
door de gebruiker te specificeren rapportformulier.
In een rapportformulier kan men
aangeven welke kenmerken in het rapport
per object vermeld moeten worden, zoals
het rijnummer, het kolomnummer, de
kDl-waarde en de nieuwe, door het
systeem berekende oppervlakte ('area').
Tegelijkertijd met het rapport, of in plaats
daarvan, kan een nieuwe tabel worden
aangemaakt. In deze tabel staat in de
velden dezelfde informatie, overeenkomstig de in het rapportformulier
vermelde kenmerken. Deze tabel is uitermate geschikt om in het juiste formaat de
invoergegevens voor het programma
MODFLOW aan te leveren.
Het Informix SQL ('Structured Query
Language')-programma in tekstkader 6
geeft aan op welke wijze dit kan gebeuren:
a. aan de bovengenoemde tabel
('paramcl') wordt een nieuwe kolom
'produkt' (floating point precision) toegevoegd;
b. records over zeer kleine, te verwaarlozen gebiedjes worden verwijderd;
c. de met de oppervlakte gewogen c l waarde wordt aan het veld 'produkt'
toegekend;
d. alle vlakjes worden gesorteerd op
rijnummer en kolomnummer, per groepje
met dezelfde rijnummer en kolomnummer
worden de velden 'area' (oppervlakte) en
'produkt' (gewogen cl-waarde)
gesommeerd en per rijnummer en kolomnummer worden vier waarden in een vast
formaat naar een tekstbestand 'cl.txt'
weggeschreven;
e. van een al aanwezige hulptabel
'parammal' worden de eventueel nog
aanwezige records verwijderd;
f. de vier waarden uit het tekstbestand
'cl.txt' worden in een vast formaat in de
Het onderscheiden van een thema kolommen en
een thema rijen in plaats van een thema basiscellen,
bespaart in dit model 5654 vlakken, punten en
koppelingen naar records (namelijk 5808 (66+ 88).
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hulptabel 'parammal' ingelezen;
g. per record wordt in 'parammal' het
gewogen gemiddelde van de cl-waarde
berekend en toegekend aan het veld
'celwaarde';
h. in een juiste volgorde worden de voor
MODFLOW benodigde gegevens weggeschreven naar het tekstbestand
'paramcl-txt'.
Met behulp van een FORTRANprogramma wordt vervolgens het voor
MODFLOW benodigde array van 66 rijen
en met 88 kolomwaarden aangemaakt.
5. Conclusies
Het geografisch informatiesysteem
Modular GIS Environment (MGE) is zeer
geschikt om een verfijnde invoer van
modelparameters en ruimtelijke
variabelen naar het rekenprogramma
MODFLOW te verzorgen.
Representatieve waarden per cel worden
met de specifieke GIS-functies van
ruimtelijk combineren, selecteren en
rapporteren veel eenvoudiger en sneller
bepaald dan handmatig mogelijk is: door
combinatie-analyses (overlay's) van de
rijen en kolommen en de verschillende
thematische objecten kunnen aan de
gevormde netwerkcellen de juiste
celwaarden worden toegekend.
De mogelijkheid om grafische objecten op
verschillende lagen in tekenbestanden tot
geografische objecten te combineren is in

Tekstkadet 6: Informix SQL-programma ter
voorbereiding van de invoer voor MODFLOW (modelparameter cl.
begin work;
a alter table paramcl
add (produkt float);
b delete from paramcl
where area < 1 ;
c update paramcl
set produkt = area • c1 ;
d unload to ' d . t x t '
select rijnr, kolomnr, sum(area)
, sum(produkt)
from paramcl
group by rijnr, kolomnr
order by rijnr, kolomnr;
e delete from parammal;
f load from ' d . t x t '
insert into parammal
(rijnr, kolomnr, oppervl, param opper);
g update parammal
set celwaarde = param opper/oppervl;
h unload to 'paramc1.txt'
select rijnr, kolomnr, celwaarde
from parammal;
commit work;

dit onderzoek efficiënt en functioneel
gebleken. Dit kwam vooral tot uitdrukking
bij de koppeling van het regionale
netwerk aan het daarbinnen gelegen
model Stroothuizen.
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CDA: Limburgs drinkwater
mogelijk in gevaar
Het CDA is bang dat bruinkoolwinning in
Duitsland de drinkwatervoorziening en de
grondwaterstand in Limburg in gevaar
brengt.
De Tweede-Kamerleden Frissen en
Van der Hoeven en de Europarlementariër Oomen hebben hierover vragen
gesteld aan minister Alders van Milieubeheer en de Europese Commissie. Ook
de Limburgse statenfractie van het CDA
is in het geweer gekomen.
Duitsland onderzoekt of bruinkoolwinning
in het grensgebied met Nederland
rendabel is. Daarbij wordt ook een rapport
gemaakt over de gevolgen voor het milieu.
De CDA'ers vrezen dat de Nederlandse
bezwaren in dit rapport niet worden
meegenomen. Ze willen garanties dat dat
wel gebeurt. De CDA'ers wijzen erop dat
de huidige bruinkoolwinning al geleid
heeft tot een lager grondwaterpeil in het
Duits-Limburgse grensgebied. (ANP)

Waterschaarste in Limburg
De Waterleidingmaatschappij Limburg
heeft begin juli haar afnemers dringend
opgeroepen zuinig te zijn met drinkwater
omdat een kritiek punt nadert. Volgens de
directie is de langdurige droogte de
oorzaak van het sterk dalen van de voorraden in enkele waterreservoirs. Vooral
afnemers aan het eind van het leidingsysteem kunnen in de problemen komen
door te geringe waterdruk.
De afnemers is met nadruk gevraagd geen
water te gebruiken voor het besproeien
van grasvelden of voor het poetsen van
auto's. (ANP)

