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Opverschillendefrontenvinden belangrijkeontwikkelingenplaatsdiedekennisposttievanhydrologischNederland zowelinbinnen-alsbuitenland kunnenversterken.Ditartikel belichtdevoortgang diebijeenkoppelingtussenoppervlakte-en^rondwatermodellenisbereikt.
ModellerendNederlandbevindtzichineen
interessantefase.Zowelopstrategischalstechnischvlakvindtintoenemendematesamenwerkingenintegratieplaats.Hydrologisch
Nederland lijktzichteontworstelenaanversnipperingenzaldaardoorbeterinstaatzijn
eeninternationaleslagteslaan,zekerwaarhet
gaatomhetwaterbeheervandeltagebieden.
Desamenwerkingblijktondermeeruit
hetfeitdatprovincies,waterschappen,waterbedrijveneneenaantalgemeenten inhet
noorden(Friesland,Groningen,Drentheen
Overijssel) inhetkadervandeopgavenmet
betrekkingtotGGOR,deKaderrichtlijnWater
enwaterbeheervraagstukken zichhebben
wetenteverenigentoteenconsortiumvoor
hetmakenvaneenuniform, hogeresolutieen
gebiedsdekkend grondwatermodel.Maarook
aandeuitvoerendekantontwikkelenzich
interessanteverbanden.Zowordthetmodel
gebouwddooreen samenwerkingsverband
tussenTNO,Alterra,RoyalHaskoningen
Tauw.Dezesamenwerkingstaatnietalleen
garantvoordebroodnodigekennisintegratie,
maardraagterookaanbijdatdelokale
gebiedskennisdiebijveeladviesbureausaanwezigis,zijnplaatskrijgt inhetmodel.Daarnaastvindtbinnen hetproject tevenskennisoverdrachtplaatswaardoor betrokken
adviesbureausbeterinstaatzullenzijn het
nieuwontwikkeldeinstrumentarium inde
dagelijkseadviespraktijk intezetten.
Maarookoptechnischvlakwordtvooruitganggeboekt.ZozijnAlterra,TNOenWLhun

krachtenenkennisaanhetbundelenenwerkenaaneengezamenlijkgekoppeldengeïntegreerdinstrumentarium, waarmeeverschillendeonderdelenwaterhetwatersysteem(grondenoppervlaktewaterenonverzadigdezone),al
naargelangdebehoefte vandevraagstelling,
integraalkunnenwordengeanalyseerd.Het
zieternaaruitdatdestrijdbijl omhet'beste'
modelwordtbegravenenvoorrangwordt
gegevenaanbundelingvankrachten.DeinternationaalvermaardemodelcodeMODFLOW
wordthiervoorgekoppeld(enmogelijkookuitgebreid)metdeuniekefunctionaliteiten van
hetSIMGRO-topsyteemengekoppeldaande
vooroppervlakte-enstedelijkwatersterke
modelcodeSOBEKvanWL.MODFLOW,van
oorspongAmerikaans,ontwikkelddoordeU.S.
GeologicalSurvey,krijgthiermeewellichteen
typischNederlandstintjedatmethaarsubtiele
netwerkenvanwaterlopenenstuwrjeszeker
nietonbekendzalblijven.
Binnendecontextvanhethiervoor
geschetsteisdoorTNOenWLondermeer
intensiefgewerktaanhettotstandbrengen
vandekoppelingtussenMODFLOWenSOBEK.
Deeerstepraktijktest istoegepastopeen
gedeeltelijke verplaatsingenuitbreidingvan
pompstationWierden,waarbijwordtgestreefd
naareencombinatietussenwaterwinningen
retentie.Ditartikelgaatverderinopdeopzet
vandekoppelingendebereikteresultaten.
Achtergrond
Degangbarepraktijk inhetwaterbeheeris
omapartegrondwater-enoppervlaktewater-

modellentebouwen.Vraagstukken ophet
gebiedvanoppervlaktewaterzijn daarom
altijdgescheidengezienvangrondwatervraagstukken,hoewelbijvoorbeeld hetbergenvan
oppervlaktewatergroteinvloedheeft ophet
grondwatersysteem.Nieuwetechnischeontwikkelingenmakenhetechtermogelijkom
praktisch toepasbare,gekoppeldemodellente
ontwikkelenwaarmeehetwatersysteemintegraalwordtdoorgerekend.
Hethierbeschrevenproject,geïnitialiseerd
doorVitens,isdeeerstefasevaneenbij Delft
Clusteringediendproject ('WatersysteembenaderingvoorROinTwente'),datbegin2005van
startisgegaan.Inditproject,waarinook
WaterschapReggeenDinkel,ProvincieOverijssel,gemeenteEnschede,RIZAenAccanto
participeren,staatdeontwikkelingengrootschaligetoepassingvaneenkoppelingrussen
MODFLOWenSOBEKcentraal.
Hetnuontwikkeldegekoppeldemodelis
gebaseerdopbestaandeMODFLOW-en
SOBEK-modellenvanhet Regge-stroomgebied,
diekortgeledenzijngebouwd inopdrachtvan
WaterschapReggeenDinkelenVitens.Het
resulterendemodeliseenkrachtig instrumentariumdatinzetbaar isinvraagstukkenophet
gebiedvanGGOR,WB21,NBWenop termijn
ookdeKRW.
Type koppelingen
Erzijn diversetypenkoppelingen tussen
modellenmogelijk.Detotophedenmeest
gangbareiseensequentiëlekoppeling,waarbij
demodellen'achterelkaargedraaid worden'.
Hierdoor bestaat tijdensdesimulatieperiode
geeninteractietussendemodellen.DeontwikkeldekoppelingtussenMODFLOWenSOBEK
iseenzogehetensimultanekoppeling.Deze
koppelinghoudtindatper uitwisselingstijdstapinformatie wordtuitgewisseld tussen het
grondwater-enoppervlaktewatermodel.De
rekenrijdstappen vanbeidemodellen kunnen
daarbij verschillendzijn.Normaalgesproken
zaldetijdstapvanMODFLOWgroterzijndan
dievanSOBEK.VoorhetWierden-modelis
voorMODFLOWeentijdstap aangehouden
vanééndagenvoorSOBEKvanvijfminuten.
Dekoppelingbestaatuitdrieniveaus(zie
afbeelding 1):
1. Datacommunicatie:eenonderlaagmet
pureuitwisselingvandata.Alledata-uitwisselinggaatviahetgeheugen;
2. Configuratiecomponent metdekennis
overdebetekenisvandedata.Hierisopgenomen welkeonderdelenvanMODFLOW
corresponderen metwelkeSOBEK-segmenten.Dezeconfiguratiecomponent is
gebaseerdopdezogehetenOpen-ModelInterface-technologie, eentechnologiedie
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delaatstejaren inhoog tempo ontwikkeld
istussen onderzoeksinstituten uitdiverse
Europese landen omop een volledig eenduidige engestandaardiseerde wijze
modelcodes tekunnen koppelen;
3. Rekenharten van SOBEKenMODFLOW.
Dewijze van uitwisseling vangegevensis
weergegeven inafbeelding 2.Allereerst worden
de initiële waterhoogtes inSOBEKdoorgegeven naar MODFLOW (1).Vervolgens berekent
MODFLOW over een rekentijdstap van één dag
stijghoogtes enfluxen. Daarna gaan devolumes vandeberekende fluxen naar de begintijdstap van SOBEK(3).SOBEKrekent over n
tijdstappen (n=288bijeen SOBEK-tijdstapvan
vijfminuten eneen MODFLOW-tijdstapvan
één dag) met als invoer inelke tijdstap i/n
volume (4).Tenslotte worden deinSOBEK
berekende waterhoogtes éneen eventuele correctieopde'watervraag' vanuit MODFLOW(in
(3))doorgegeven naar MODFLOW voor begin
vandevolgende tijdstap. Decorrectie wordt als
onttrekking inMODFLOW ingevoerd.
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SchematischeweergavevandekoppelingtussenMODFLOWenSOBEK.

schematiseren. Daarom zijn opbasisvan
oppervlaktewaterstroomgebieden de fluxen
naar hetoppervlaktewater vanuit MODFLOW
gegroepeerd (ziedestroomgebiedjes in afbeelding^.
MODFLOW berekent de wateraanvoer
vanuit hetheleRegge-stroomgebied naarhet
oppervlaktewaterstelsel vanuit het grondwater
endeneerslag (afbeelding 5).SOBEK berekent

vervolgensdewaterstanden endewaterstroming binnen deSOBEK-schematisatie (afbeelding 3)engeeft dewaterstanden weer terug
aan MODFLOW.Voorditprobleem ligtde
nadruk opdewaterstand inde buffergebieden
(afbeelding 6)devraagofgenoeg water inde
EksooscheAaaanwezig isomde buffergebieden oppeil tehouden enkennis omtrentde
hoeveel water die infiltreert.

Probleemsituering
Het huidige puttenveld van de grondwaterwinning bijWierden wordt door Vitens
geoptimaliseerd omindetoekomst grondwater met een goede kwaliteit veiligtestellen.
Onderdeel vandeoptimalisatie iseen gedeeltelijke verplaatsing van hethuidige puttenveld
naar hetzuiden.Alsvoorwaarde hiervoor geldr
dat de25-jaarszone van de nieuw teplaatsen
putten geen overlap mag hebben met de toekomstige uitbreiding van Wierden. Om ditte
bereiken ishervoornemen inhet grondwaterbeschermingsgebied tweegebieden aanteleggen,waarin oppervlaktewater wordt gepompt
en van waaruit water indebodem kan infiltreren,debuffergebieden. Om de wisselwerking
tussen de waterstand enaanvoer inde buffergebieden,deinfiltratie inde bodem ende
drinkwaterwinning goed tekunnen kwantificeren, iseenkoppeling ontwikkeld tussenhet
beschikbare SOBEK-oppervlaktewatermodelen
het beschikbare MODFLOW-grondwatermodel. Metditgekoppelde model kunnen eenvoudig deeffecten van de nieuwe drinkwaterwinning integraal doorgerekend worden.

Praktijkresultaten
Voordeprobleemsituering rond pompstation Wierden iseen uitsnede gemaakt uithet
bestaande SOBEK-model(afbeelding 3).Voor
hetgrondwatermodel endekoppeling ishet
vangroot belangdatallewaterlopen inhet
grondwatermodel geschematiseerd zijn.De
dichtheid vanhet oppervlaktewaterstelsel
bepaalt namelijk ingrote mate de grondwaterstand endeflux naar het oppervlaktewater.
Met SOBEKishetechter ondoenlijk omalle
waterlopen totindekleinste haarvaten te
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Data-uitwisselingrussenMODFLOWenSOBEK.
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SOBEK-schematisatievanhetWierden-mode!metbeidebujêrgebteden.
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Conclusies
DekoppelingtussenMODFLOWen
SOBEKgaathetinzichtindewerkingvanhet
watersyteeminNederlandsterkvergroten.
Doordesteedssnellerecomputersende
nieuwstetechniekenomComputercodesuniform tekoppelen,kunneneindelijk de ruimteentijdschalen vanoppervlaktewater-en
grondwaterprocessen wordenverenigd.In
Nederlandstaatmenvoorde uitdaginghet
waterbeheer op hetscherpstvandesnedeafte
stemmenopdebelangenvanveiligheid,
natuurenruimtevoorstedelijkeontwikkeling.Dezekoppelingkandoordeintegrale
aanpakvanoppervlaktewaterengrondwater
bijdragen aaneenbetereenmeer efficiënte
allocatievan'ruimtevoorwater'.

Ajb. 4:

Stroomgebiedenopbasisvan hetoppervlaktewaterstelsel. MODFLOW.groepeertperstroomgebiedal het
wateromdezefluxvervolgensdoortegevenaan deSOBEK-schemarisarie.
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Vergelijking tussengemeten enberekendeajvoeren vanMODFLOWvoor2001.
- Genistenafvoer
- Berekendeafvoer
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Het leeglopenvan beidebußersindezomer,wanneerzenietmeeroppeilwordengehouden metoppervlaktewater.
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De mogelijkheden diedekoppeling
MODFLOW-SOBEKbiedt,zijn ondermeer:
• verbeteringvanvoorspellingenvande
oppervlaktewaterafvoer op knelpunten bij
veranderingen inlandgebruikenlandschap;
• verbeterdeberekeningenvandegemiddeldhoogsteenlaagstegrondwaterstand,
omdatdeinteractiemethogeenlage
oppevlaktewaterpeilen wordtmeegenomen;
• efFectvanflexibelpeilbeheerop grondwaterstanden in poldergebieden;
• waterbergingsvraagstukken ingrond-en
oppervlaktewater inhoogenlaagNederland;
• oppervlaktewaterengrondwaterinstedelijkgebied.
De hierbovenbeschrevenkoppelingtussen
MODFLOWenSOBEKmaaktonderdeel uit
vandegezamenlijkeinspanningvanAlterra,
TNOenWLDelftHydraulicsomeenmodelinstrumentarium op tebouwendatingezet
kanwordenvoorintegralewaterbeheersvraagstukken.Demogelijkheden wordenverdervergrootdoortoevoegingvanSIMGRO-topsysteemconcepten.Intoekomstigepublicatieszal
hieroververderwordenbericht.•"
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