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Aanleiding/introductie
De recente extreme wateroverlast agv
hoosbuien / klimaatontwikkelingen.
De vraag naar het huidige model
instrumentarium beschikbaar in NL:
• Welke modellen zijn er?
• Wat kunnen ze wel/niet?
• mogelijke ondersteuning van
beslissingen in de toekomst?
Behoefte aan een feitelijke/onafhankelijke
studie.

In kort het proces STOWA BM
Twee fasen:
1. a. Inventarisatie modelfunctionaliteiten
b. Testbank (rapport 1 vòòr de zomer 2017)
2. Verdieping praktijkcase Kockengen (28 juli 2014) &
validatie oefening (rapport 2)
Afronding:
• STOWA Rapportage in NLs
• Publicatie in Engels: voor internationale uitstraling en
contact bronhouder modellen
Ø Feitelijke rapportage, fase 1: objectieve resultaten.
Ø Geen interpretatie/keuze voor de gebruiker

1a Functionaliteitenlijst
Opzet: Een uitgebreide inventarisatie van
de specificaties en functionaliteiten van de
verschillende softwarepakketten.
Doel: Duidelijkheid over bruikbaarheid
van de verschillende modelinstrumenten
voor de verschillende doeleinden, zoals
strategie, beleid, maatregelen.
Uitvoering: Deltares

Specificatie- en functionaliteitenlijst
1.
2.

Algemene kenmerken
(31 vragen)
Rekenharteigenschappen & rekenhartfunctionaliteiten
Algemeen
Waterbeweging - hydrodynamica
1D hydrodynamica
2D hydrodynamica
Hydrodynamische koppelingen
Hydrologie
Overige processen

3. Invoer, uitvoer en databeheer

(25 vragen)

invoer
uitvoer
databeheer

4. User interface & visualisatie

(47 vragen)

UI algemeen
Modelopbouw & inspectie
Analyse modelresultaten
Speciale visualisatie opties
Scenario analyse
Automatische interpretatie van resultaten

(60 vragen)

Stand van zaken, 1a
Een online enquête is uitgezet en ingevuld voor de volgende
pakketten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SOBEK 2 Suite
SIMGRO
HEC-RAS
3Di
D-HYDRO
Tygron Engine
Infoworks ICM
Telemac
Wolk

Opm: MIKE is niet meegenomen in enquete vanwege te weinig ondersteuning DHI

Resultaten: geven inzicht!

Hoofdfuncties
Modelsoftw 1D 1D gesloten
are
open- leidingen
Rekenhart water (lucht/vol)
SOBEK 2
Suite

Ja

2D openwater

Ja/Nee

Gestructureerd
cartesisch

HydroWaterGrond-water Koppeling
Morfologie
logie
kwaliteit

2D Kust
hydrodynamica

3D grondwater

Ja

Ja, diep
grondwater
mogelijk

0D – 1D
1D – 2D

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

0D – 1D
1D – 2D

Nee

Nee

Ja

Nee

3Di

Ja

Ja/Ja

Gestructureerd
cartesisch met
quadtree

D-Hydro

Ja

Ja/Nee

Flexible mesh
(gestructureerd en
ongestructureerd)

Ja

Ja

0D – 1D
1D – 2D
2D – 3D

Ja

Ja

Ja

Nee

Infoworks
ICM

Ja

Ja/Ja

Ongestructureerde
driehoeken

Ja

Ja

0D – 1D
1D – 2D

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

1D – 2D

Ja

Ja

Nee

Nee

HEC-RAS

Ja

Ja/Nee

Ongestructureerde
driehoeken en
vierkanten

Telemac

Ja

Nee/Nee

Ongestructureerde
driehoeken

Ja

Nee (wel
infiltratie)

1D – 2D
2D – 3D

Ja

Ja

Ja

Nee

Via SOBEK

Ja

Ja

Geen

Nee

Nee

Nee

Ja

SimgroSOBEK

Via
Nee/Nee
SOBEK

Tygron

Nee

Nee/Nee

Gestructureerd
cartesisch

Ja

Ja

Geen

Nee

Nee

Nee

Nee

Wolk

Nee

Nee/Nee

Nee

Nee

Nee

Geen

Nee

Nee

Nee

Nee

1b Testbank

Vergelijk analytische en praktische model oplossing via hydrograaf

Inhoud testbank
Opgesteld door prof. Guus Stelling ism kernteam
Begeleiding/voorbereiding door Hydroconsult
7 “eenvoudige” testcases, op basis van vakliteratuur
Cases met afstroming, oppervlaktewater en/of riolering
Het idee: modellen zouden gemeten of expliciet te
berekenen situaties goed moeten kunnen simuleren als
ze geschikt zijn voor bepaalde type berekeningen
(inundatie, riolering, etc.)

Niet alle modellen doen mee (MIKE, Telemac, WOLK)
Reden: geen voldoende ondersteuning vanuit
bronhouder/ontwikkelaar (resp. DHI, SWECO) of niet
afdoende hydrodynamica in model mbt testbank

7 testbank cases

Case 7 scen. 1, 2, 3
7.1

7.2

7.3

Case 7 SOBEK-2 en HEC-RAS

Dit is case 7 na 26 seconden. Links = SOBEK 2, rechts = HEC-RAS.
De verschillen zijn niet groot.

Resultaten testbank
Uitvoeren testbank neemt meer tijd dan verwacht
3 modellen zijn om verschillende redenen niet meegenomen
(MIKE, Telemac, WOLK)
Alle overige pakketten kunnen de hydraulische testcases prima
uitvoeren.
Over het algemeen hebben de modellen de eerste helft van de
testbank cases met redelijk succes uitgevoerd.
Bijvangst!! Voor een aantal hebben we wel wat verbeterpunten
gevonden.
Na oplevering resultaten: analyse en zo feitelijk mogelijke
rapportage
Voorlopige conclusie:
Pakketkeuze zal veel meer afhangen van de wensen qua
functionaliteit, modules, gebruiksvriendelijkheid,
visualisatiemogelijkheden en prijs dan van de testbankresultaten.
Vb crisis situatie modelkeuze (afweging tijd, kwaliteit, visueel,
richtinggevend, etc)

Gebruikers wensen
Nav “Inundatie? Reken maar!!” (nov 2016)
1.

Evaluatie daadwerkelijke situatie, tbv schadeclaims afhandeling,
maatregelen toekomst (b.v. juni 2016)

2.

Zoektocht naar (doelmatige) “klassieke” maatregelen

3.

Watersysteemanalyse/systeembegrip

4.

Toetsing aan normen voor water overlast

5.

Evalueren plannen van Derden

6.

Evalueren Ruimtelijke Adaptatie

7.

Evalueren Preprocessing Waterschadeschatter

8.

Operationele Sturing

9.

Calamiteitenzorg

10.

Communicatie (burgers, gemeenten, etc.)

Deze wensen zijn voortgekomen uit de bijdragen van de waterschappen. In de Benchmark is
er voor gekozen om de modellen, functionaliteiten, en testbankresultaten zo feitelijk mogelijk
te inventariseren en te presenteren zodat gebruikers zelf afwegingen kunnen maken.

2 Praktijkcase Kockengen
Stap 1.
Modellering van inundatie areaal
ontwikkeling in de tijd: simulatie vanaf
event 28 juli 2014 met 1 week naar voren
Stap 2.
Validatieaanpak benchmark
inundatiemodellering voor polder de Tol

Validatie obv waterstanden
ØVergelijk 1 op 1 op 5 minuten basis het
gesimuleerde en gemeten waterstandsverloop net
bovenstrooms van het poldergemaal voor de
periode (28 juli + 1 week) 2014 door beide
hydrographs in een grafiek te plotten;
ØBepaal de gemiddelde afwijking (RMSE als maat) ;
Øpm.

Validatie obv satelliet data
gebaseerde inundatiebeeld
Vergelijk 1 op 1 het berekende inundatieoppervlak
met het inundatieoppervlak obv satellietdata in
termen van geïnundeerd oppervlak;
Bepaal of het aantal geïnundeerde rastercellen (de
rastersize obv de satellietdata als uitgangspunt
nemende) van beide inundatiebeelden en tel of het
aantal gelijk is of niet;
Aanpak bepaling inundatiebeeld obv satellietdata:
STOWA koopt nader te bepalen beeld in laat dit
door Vandersat omzetten naar inundatiebeeld.

Fase 1 lesson learned
Van belang voor fase 2 casus Kockengen:
De gebruikerswensen zijn bepalend voor de
modelkeuze.
Indien modellen in gelijke mate voldoen aan de
wensen van de gebruiker zullen de kwaliteit van
de modelleur, de schematisatie keuzes en de
kwaliteit van de invoergegevens een grotere rol
spelen in de uitkomsten van een modelstudie
dan de gebruikte modelcode zelf.

Praktijkcases (nieuw)
Fase 1 resultaten worden nu aangewend om
een eerste afweging te maken voor het
inrichten van recente oefeningen bij
wateroverlast situaties (2016 hoosbuien)
De praktijkcases Waterschap Aa en Maas
(Boxmeer) en Limburg (Venray):
PvA is nog in nader onderzoek en er wordt
gestreeft om deze 2 cases van “Hoog”
Nederland (zandgronden) mee te nemen in
studie te beginnen in zomer van 2017, met
draagvlak van andere geinteresseerde
waterschappen

