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AANBEVELINGEN
1.

DeContactgroepbeveeltaanhaar telatenvoortbestaanmethandhavingvandehuidigeopdracht.Gezienhetgesteldeinconclusie
1zoudeopdrachtevenwelandersdantotnutoemoetenwordeningevuld,namelijknl.opeenwijzediegeentegrotebelastingvoor
deledenmeebrengt.Hetaccentzaldanmeerkomenteliggenophet
nemenvaninitiatievenenhetgevenvanaanzetten.

2.

AlsactiviteitenvandeContactgroepkunnenonderanderedein
conclusie9geconstateerdeknelpuntenwordenbehandeld:
a.Betrouwbaarheidvanmodelresultaten.'
Hiervoor isonderzoeknodigdoordeinstellingendiemodellen
ontwikkelen.
Ontwikkelingenopditgebied zijngaande.
b.Relatietussenaanvullendegegevensverzamelingentoename
indebetrouwbaarheid vanmodelresultaten.
DeContactgroep achthetwenselijkdatoverdezeonderwerpenin
eenbrederverbandvangebruikers enmodelbouwersvangedachten
.kanwordengewisseld.

3.

DeContactgroepbeveelt aandatbinnenhetKleinComitSvande.
CHO-TNOaandachtwordtbesteedaanhetprobleemvandevrije '
uitwisselbaarheid vancomputerprogramma'sophet gebiedvande
hydrologie.

4.

Hetverdientaanbevelingdeinformatieoverprogramma's (ook)
centraal toegankelijk temaken,bijvoorbeelddoormiddelvaneen
zoeksysteem.
Hiervoor zoueeninformatiecentruminhetlevenkunnenwordengeroependatalstakenzoukrijgen:
- hetopzettenenbijhoudenvanhet zoeksysteem;
- hetopstellenvankwalitatieveeisenaanprogramma'svooropnameinhet zoeksysteem;
- hettoetsenvanprogramma'saandegesteldeeisen;
- hetregistrerenvantoepassingenvanprogramma's;
- hetbevorderenvandetoegankelijkheid vanprogramma's;
- hetstimulerenvanhetgevenvancursussenenbijeenkomsten;
-hetsignalerenvanknelpunten.
DeContactgroepheeftzichnietgebogenoverdestructuurvaneen
dergelijkcentrum.Diestructuur isafhankelijkvanontwikkelingen
buitendegroep(SAW,andereinformatiecentra)envandefinanciering.
DezezakenvallenbuitenhetgezichtsveldvandeContactgroep.

5.

Daarhetnaarverwachtingnogwel"enigetijdzaldurenvooreen
dergelijkcentrumfunctioneert,wordtaanbevolen inafwachting
daarvanhettabellarischeoverzichtzoalsgemaaktvoorhetrapport
"Grondwatermodellenencomputerprogrammatuur" (CHO-TNO,1978)bij
testellenaandehandvaneennieuweenquete.Voorhetverrichten
vandewerkzaamhedenverbondenaanhetopstellenvanhetoverzicht,
wordt'gedachtaaneenhiervooraantestellenwerkkracht,begeleid
doordeContactgroep.

6.

Demodelbouwerdienttezorgenvooreengoede gebruikersgerichte
documentatie.Daarinmoetenminimaalzijnopgenomen:
- eenglobaleomschrijving(metondermeermogelijkhedenenbeperkingenvanhetprogramma);
- eenomschrijvingvandebeschikbaarheid;
- eenhandleidingvoorhetgebruik.
DeContactgroep isvanmeningdatditineersteinstantieeen
taakisvandeorganisatieswaarbinnendecomputerprogramma'swordenontwikkeld.

7.

Cursusseninhettoepassenvancomputerprogramma'szijnnoodzakelijkomgebruikersvertrouwd temakenmethetmodelgebruik.
Hetgevenvancursussendiegerichtzijnopdemogelijkhedenen
hetgebruikvaneenbepaaldmodel,zijnindeeersteplaatseen
•taakvoordebeherendeinstanties.DeContactgroepconstateertmet
voldoeningdatthansaanditpuntindepraktijksteedsvakeraandachtwordtgegeven.
Voormeeralgemeneopleiding envorminggerichtophetverstandig
toepassenvanmodellen,zietdeContactgroepprimaireentaakvoor
deonderwijsinstellingen.
TenaanzienvanhetgevenvancursussenzietdeContactgroepgeen
eigentakenvoordetoekomst.
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INLEIDING
Indezeventiger jarenhebbendeontwikkeling enhetgebruikvan
computennodellenophetgebiedvangrondwater (grondwatermodellen)
eengrotevlucht genomen.Reedsnustaateenrelatiefomvangrijk
arsenaalaanmodellen terbeschikking alshulpmiddelbijanalyse
vangrondwaterproblemen.Dezeproblemenzijngerelateerd aanzoweldeuitvoeringvanwerkenenhetgrondwaterbeheer alsaan
speurwerkenmethodiekontwikkeling.
Geziendeinspanning,diemomenteelgeleverdwordtophetgebied
vanmodelontwikkeling,magverwachtwordendathetaantalmodellenindekomendejarennogzaltoenemen.Daarnaastmagveronder
steldwordendathetgebruikvangrondwatermodellen indedagelijksepraktijkvanhetgrondwateronderzoekverder ingangzal
vinden.Naarmatedemodelontwikkeling enerzijdsenhetmodelgebruik
anderzijds inomvangtoenemen,dientermeerengerichtaandachtte
wordenbesteedaan:
- contactenencoordinatie tussenmodelontwikkelaars;
-hetsamenoptrekkenvanmodelontwikkelaars.enmodelgebruikers
(o.m.afstemmingvanmogelijkhedenenbehoeften);
- debeschikbaarheidvanmodellenendemodelkeuze..
Dezepuntenhebbenalenigejarenenopverschillendeplaatsen
deaandacht.
Zoisin 1976doorhetKleinComitevanCHO-TNOde"Adhocgroep
Grondwatermodellen enComputerprogrammatuur"ingesteld,dietot•
taakhaddeinNederland beschikbarecomputerprogrammatuur,alsmedede.bestaandeverlangensopditgebied teinventariseren.
Hieroverwerd in 1978doorde"Adhocgroep"verslaggedaan(CHOTNO, 1978).Vermeldenswaard inditverband isookheteindrapport
vandeCIAD-projectgroep(CIAD,1979)(CIAD•Verenigingvoorcomputertoepassingen indeingenieurspraktijk),waarinondermeeraandachtwordtbesteed aanhetgebruikvangrondwatermodellenen
computerprogrammatuur bijdebemalingvanbouwputten e.d.
Hetrapportvande"Adhocgroep"vermeldteenaantalconclusies
enaanbevelingen,diebetrekkinghebbenopdebovengenoemdepunten.
Hierinwordtgewezenopdenoodzaakomtekomentoteenverbeterde
informatie-uitwisselingensamenwerkingtussendemodelontwikkelaarsende (potentiele)gebruikers.Tevenswordthetbelangaangegevenomdeontwikkelingvanmodelleninsterkerematetecoordineren,terwijlmeeraandacht zoumoetenwordenbesteedaanhet
operationeelmakenvanmodellen.Tenaanzienvandit laatstepunt
wordtenerzijds gewezenopdenoodzaakvaneengoedegebruikersdocumentatie,anderzijdsdientnaardemeningvande"Adhocgroep"
degebruiker zorgtedragenvooreenduidelijkeformuleringvande
probleemstelling.
Opgrondvan.hetrapportvande"Adhoc groep"werddoorhetKlein
ComitevandeCHO-TNObeslotentoteenvervolgactiviteit.Naeen
voorbereidingsperiode leiddeditinaugustus 1979totdeinstellingvandeContactgroepGrondwatermodellen(CGM).Dedoelstelling
vandegroepwerddoorhetKleinComitealsvolgtgeformuleerd:
"Hetbevorderenvandesamenwerkingbijdeontwikkeling entoepassingvangrondwatermodellen tendienstevanhet grondwaterbeheer
alstotaliteit".

-2Aandezedoelstelling zijneenaantal takenenfunctiesontleend
(inhoofdstuk2wordthieropnader ingegaan).
BijdesamenstellingvandeCGMwerdgestreefd naareenrepresentatievevertegenwoordigingvanonderzoekinstellingen,diemodellen
ontwikkelen,beherenentoepassenenvaninstanties (gebruikers)
diewerkzaamzijnophetgebiedvanhetwaterbeheer.DesamenstellingvandeCGMisaangegeveninbijlage1.
Inhetvoorliggende rapportwordtmetnameaandachtbesteedaande
problematiekmetbetrekking totdemodelkeuzeenhetmodelgebruik.
OnderwerpendiedoordeCGMwordenaangemerktalszijndevanbijzonder
gewichtenwaarmeedeCGMzichvanafdeinstellinghoofdzakelijkheeft
beziggehouden.
Indehoofdstukken3t/m8wordthieruitgebreid opingegaan.De
gevolgdewerkwijzeisaangegeveninhoofdstuk2.
Deconclusiesenaanbevelingen inditrapporthebbennietalleen
betrekkingopdegenoemdeonderwerpen.DeContactgroepheeftzichtijdenshaarwerkzaamhedenook,zijhetinbeperktemate enminder
doelgericht,beziggehoudenmeteenaantalanderepunten.Tevensis
bijdesamenstellingvanhetrapportaandachtbesteed aandewerkzaamhedenvandeCGMindevolgendefase.Inhoofdstuk 2wordthieropnaderingegaan.
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FUNKTIEENTAKENVANDECGM

2.1.

Taakomschrijving
Indeinleiding(hoofdstuk 1)isreeds aangegevendatdeinstellingvandeCGMnauwverwevenismetdeconclusiesenaanbevelingenvande"AdhocgroepGrondwatermodellenenComputerprogrammatuur".Ditisterugtevindenindeinhoofdstuk 1genoemdedoelstellingvandeCGMenookindedaaruitdoorhetKleinComite
afgeleidefunctieentaken,teweten:
a.contactfunctie;
b. stimulerendetaak;
c.informatievetaak.
BijdeinstellingwerdhierbijopgemerktdatdeCGMbijhaar
werkzaamhedendenodigearmslagzoumoetenhebben,zodateennauw
omschreventaakstellingdoorhetKleinComitenietnoodzakelijk
werd geacht.Weiwerdendegenoemdefunctieentakennognader
toegelicht.metdekanttekening dateenenanderdoordeCGMnaar
eigeninzichtkonwordeningevuld.VanuithetKleinComitewerd
denavolgende toelichting gegevenopdetaakstellingvandeCGtf.
£ontactfunctiej_
-ad_a_L
-hetfungerenalscentraalpunt("algemenevraagbaak")ophetgebiedvandegrondwatermodellen;
-hetbevorderenvanhet contact endesamenwerking tussende
modelbouwers onderling,methetaccent opdenieuwbouw-activiteiten;
- hetbevorderenvanhetonderlinge contact tussengrondwaterbeheerders(c.q.modelgebruikers);
-hetbevorderenvandecontacten tussenenerzijdsdemodelbouwers
enanderzijdsdegrondwaterbeheerders/modelgebruikers.
a-d^b^Stimulerende taak:
- hetdoen"opvullenvanleemten"inhetonderzoek;
inditverbandkunnenbijvoorbeeld voorstellenwordengedaanvoor
deinstellingvanadhocsubgroepjes,diebepaaldeproblemen
moetenaanpakken;
-hetstimulerenvandemodelbouwersbetreffendehetopstellenvan
goedebeschrijvingenendocumentatiesvandediversemodellen;
- hetdoenformulerenvanwenselijkhedenbetreffendegrondwatermodellendoorde grondwaterbeheerders/modelgebruikers.
adc.Informatieve taak:
-hetdoenverspreidenvaninformatieoverontwikkelingenophet
gebiedvangrondwatermodellen encomputerprogrammatuur;.
- het (doen)organis'erenvanbijeenkomstengerichtopbepaalde
problemenofdoelgroepen.
TenaanzienvandefunctieentakenvandeCGMwerdendoorhet
KleinComitenogdevolgendekanttekeningengeplaatst:

.-4- degroepwordtgeen"operationeleofbeheerstaak"toegedacht;
eendergelijke taakpastnietindehuidige constellatievan
deCHO;
-waar,vanuithetgrondwaterbeheer,relatiesbestaanmethet
oppervlaktewaterzalmetontwikkelingenopdatterreinrekening
moetenwordengehouden;
-bijdetechnische-discussiebinnendegroepzalniet teveelin
detailmoetenwordengetreden;gemiktzalmoetenworden ophet
niveaubovendedirectemodelbouwer;
- goedecontactenzullehmoetenwordengelegd(bijvoorbeeldmiddelspersoneleunies)metbestaande groependiethansreedsop
verschillende.plaatsenactiefzijn;
- eenregelmatigevoortgangsrapportage overdewerkzaamhedenvan
degroepisnoodzakelijk,o.a.omzonodigdesamenstellingvan
degroeptekunnenaanpassen.
2.2.

Werkzaamheden
BijdeaanvangvanhaarwerkzaamhedenheeftdeCGMzichgerealiseerddathethiergaatomeenzeeromvangrijk takenpakket.Een
takenpakketdatnietinzijngeheelvandeaanvangafaangevat
zoukunnenworden.OmdieredenheeftdeCGMineersteinstantie
bewustgezochtnaaronderwerpen.dieprioriteit zoudenmoetenkrijgen.Alvorensdit tedoenishetprobleemveldnadrukkelijkingeperkt tot"kwantiteitsmodellen"datwilzeggendatdemodellering
vankwaliteitsprocessen(adsorptie,afbraake.d.)inhet grondwater
buitenbeschouwing isgebleven.Dezeuitsluitingisoverigensin
overeenstemmingmetdeconclusiesvanhetaandeinstellingvan
deCGMvoorafgeganeoverleg.
VervolgensheeftdeCGMeennadereverkenningvanhetprobleemvelduitgevoerd.Ditheeft geresulteerd ineenvijftalprogrammapunten,metdaarbijeenaantal (concrete)actiepun'ten.Inhet
onderstaandezijndezepunteninhetkortweergegeven:
1.Welkeantwoordenzoektdegebruiker?
1.1.VerdereanalysevandeenquetevandeAdhocgroepGrondwatermodellenenComputerprogrammatuur,eventueelopnieuw
inventariserenvandeverlangensvandegebruikers.
1.2.Classificatievandegrondwaterproblemen.
2.Welkemodellenkandemodelbouwerbieden?
2.1.Hetbevorderenvanhetmakenvangoede (gebruiksvriendelijke)programmabeschrijvingen.
2.2.Het (doen)ontwikkelenvantechnieken tenbehoevevande
bepalingvandegevoeligheidvantechniekentenbehoeve
vandebepalingvandebetrouwbaarheid vanmodelresultaten.
2.3.Regelmatigaanvullenvanhetoverzichtvanbeschikbare
modellenenaangevenvan teverwachtenontwikkelingen.
3.Samenwerkingtussenmodelgebruikerenmodelbouwer
3.1.Het (doen)ontwikkelenvanmethodieken/techniekenten
behoevevanhetkiezenvaneenmodelinrelatie tothet
probleemendebeschikbare hoeveelheidkennisenmiddelen.
3.2.Signalerenvanlacunesindepermanenteverzamelingen
registratievangegevens.
3.3.Signalerenvanlacunesinhetbestandvangrondwatermodellen.
3.4.Kennisoverdrachtaangebruikersvangrondwatermodellen.

-54.Beschikbaarheid vanmodellen
4.1.Inventariserenvanbeschikbaarheidvanbestaandemodellen
4.2.Stimulerenvanbeschikbaarmakenvanmodellen
5.Samenwerkingbijontwikkelingvanmodellen
5.1.Stimulerenvansamenwerkingbijontwikkelingvanmodellen.
UitditpakketheeftdeCGMdeactiepunten 1.1., 1.2.,2.1.,2.2.
en3.1.geselecteerdomindeeerstefaseterhand tenemen.Hiertoewerdenineersteinstrantietweesubgroepengevormd,dietot
taakhaddendegenoemdeactiepuntennaderinhoud tegevenendaaroverterapporterenaandeCGM.Eenenanderheeftgeresulteerd in
beschouwingenovermodelkeuzeenmodelgebruik,dieindehoofdstukken3t/m8zijnneergelegd.AlsrodedraadhierbijheeftdeCGM
degangvanzakenindepraktijkvoorogengehad,waarbijvoorde
oplossingvaneenbepaaldeprobleemstellingmetbetrekkingtot
hetgrondwater eengrondwatermodelwordtgekozen(hoofdstuk3 t/m
5)envervolgenswordt toegepastwaarbij zicheenaantaldaaraan
gerelateerdeproblemenmanifesteren(hoofdstuk 6). Belangrijke
aspectenvoordegebruiker,.gebruikersvriendelijke.programmadocumentatieenbeschikbaarheid,komenvervolgens inapartehoofdstukken(r.esp.7en8)aandeorde.
Metbetrekking totdegenoemdepuntenisdeCGMtoteen'aantal
conclusies enaanbevelingengekomen.Deconclusiesstaanvermeld
inhoofdstuk 9.
2.3.

Kanttekeningenbijdevoortzetting'vandeCGM
Indevorigeparagraaf isnaarvorengebrachtdatdeCGMinde
eerstefasebewusteenbeperktaantalaspectenonderdeloupe
heeftgenomen.Onderverwijzingnaardeuitgewerkte functieen
takenendedoorCGMgeformuleerdeactiepunten,kangesteld worden
daternogvelepuntenwachtenomaangepakt teworden.Overigens
moethierwelwordengememoreerddatindeeerstefasede"contactfunctie"ende"informatievetaak"inalgemenezintotop zekere
hoogteeveneens gestalteheeft gekregen,zijhet.datditbeperkt
bleef totdeledenvandecontactgroep.Tijdensdevergaderingen
vond informatie-uitwisselingplaatsophetgebiedvanmodelontwikkelingenmodelgebruik,terwijlalsgevolgvandesamenstelling
vandegroepeencontact totstand isgekomen tussen"ontwikkelaars"
en"gebruikers".Dedoorwerkinghiervannaarbuiten toeisvooralsnog
beperktgebleven.
Alvorensvormeninhoud tekunnengevenaanvervolgactiviteiten
vandeCGMishetvanbelang"omtebezienwelkerelevanteontwikkelingenernadeinstellingvandeCGMhebbenplaatsgevonden.
Hetvoerthier teveromdituitvoerig tebehandelen.Inhetnavolgende zaldaaromalleenopdieontwikkelingenwordeningegaan,
diedirecterelatieshebbenmethetwerkterreinvandeCGM.
Adhoc groepWaterbeheer-SAW
In 1979isdoordeStuurgroep SamenwerkingAutomatiseringWaterstaat(SAW)deadhocgroepWaterbeheer ingesteldmetdeopdracht
omvoorstellen teontwikkelenmetbetrekkingtotdoel,taken,
samenstellingenwerkwijzevaneensamenwerkingsverbandophet
gebiedvanwiskundige techniekendiegebruiktkunnenwordenbij

•

-6-'

hetwaterbeheereninhetbijzonderbijderegionaleplanvorming
voordewaterhuishouding.Redenentothetgevenvandezeopdracht.
warenondermeerdeinvoorbereiding zijndewetgeving enhetbeschikbaarkomenvanwiskundigetechnieken,waarondercomputermodellen,alsresultaatvanonderzoekinhetkadervanondermeerPAWN
(PolicyAnalysis fortheWatermanagementNetherlands),CWG(Cotnmissie
BestuderingWaterhuishouding Gelderland)enTOW-H(ToegepastOnderzoek
Waterstaat-SysteemanalyseWaterbeheer).
HetoverlegindeadhocgroepWaterbeheerheeftgeresulteerd in
eenaandeStuurgroep SAWuitgebrachtenotitiewaarindewenselijkheidwordtuitgesprokenom tekomen toteensamenwerkingsverbandmeteencoordinerende eninformatieve functieophefgebied
vandeontwikkelingenhetbeheervanwiskundigetechnieken.Voorgesteldwordtomindeperiode 1982-1983 teonderzoekenwelke
organisatievormaaneeridergelijk samenwerkingsverbandkanworden
gegevenenwelkevormderelatiesmetreedsbestaandegroepenzoudenmoetenkrijgen.
Innovember 1981isdoordeDienst InformatieverwerkingvanRijkswaterstaat eenfunctionarisaangewezendiemetbovengenoemdonderzoekzalwordenbelast.Dezewordtbegeleiddoor eenbegeleidingsgroep(SAMWAT),waarinvertegenwoordigersvanRijkswaterstaat,
ProvincialeWaterstaat,Waterloopkundig Laboratorium,RID,ICWen
CHO-TNO(secretariaatsbureau) zittinghebben.
Techniekenstudiemilieu-effectrapportage
InopdrachtvanhetMinisterievanVolksgezondheid enMilieuhygiene-enhetMinisterievanCultuur,RecreatieenMaatschappelijkWerkwordteenonderzoekuitgevoerd naar technieken
(waarondercomputermodellen),dieinhetkadervanmilieu-effect
rapportagebruikbaar zijnvoordevoorspellingvandemogelijke
omvangvandegevolgenvoorhetmilieuvanbepaaldeactiviteiten.
Deeerstefasevanditonderzoek,waarbijdeinventarisatieen
classificatievantechniekencentraal staat,wordtuitgevoerd
dooreencombinatievanNederlandse instellingensamenmethet
EngelseadviesbureauEnvironmentalResourcesLimited.
Erwordenvijfonderzoeksveldenonderscheiden,teweten:water,
bodem(inklusief grondwater),lucht,'biotischeaspectenenlandschap.
Deinventarisatiemetbetrekking tothetaspect"bodem"wordt
uitgevoerd doorhetRIDinsamenwerkingmethetICW.
Denadrukvanhet totaleonderzoek'ligtopdepraktischetoepassingsmogelijkheden enbeperkingenvandetechnieken:inwelke
gevallen,onderwelkeomstandigheden,benodigdebasis-informatie,deskundigheidsniveau bijtoepassing,kosten,tijd e.d.
Hetonderzoekzaluitmondenineensoortleidraadmetvoorspellingstechnieken tenbehoevevandiegenendiemilieu-effectrapportenzullengaanmaken,danwelzullenbeoordelen.Aandachtspuntenhierbijzullenookzijndemogelijkehiatenindetechniekensfeerendewijzewaaropde"leidraad"indetoekomst'bijgehoudenzoumoetenworden.
Inventarisatie grondwaterkwaliteitsmodellen
Inapril 1980werddoorCH0-TN0eenworkshop georganiseerdmet
alsonderwerp "Waterkwaliteit ingrondwaterstromingsstelsels"
(CHO-TNO, 1980).

- 7Tijdensdezeworkshopwerd ondermeergediscussieerd overdiverse
stellingenmetbetrekking tothetgrondwaterkwaliteitsonderzoek..
Een tweetal stellingenhadbetrekkingopmodellen,teweten:
-Erdienteengroepinhetleventeworden geroependiezich
beziggaathoudenmetdebouwentoepassingvangrondwaterkwaliteitsmodellen.
- Grondwaterkwaliteitsmodellendienenrekening tehoudenmetde
perregionaalsysteemsomssterkwisselenderandvoorwaarden.
InhetkadervandeCGMismetnamedeeerstestellingvanbelang.
Deze stellingwasoverigensmedevoortgekomen uitdediscussies
opditpuntbinnendeCGMbijhetbeginvanhaarwerkzaamheden.
Naaraanleidingvandeze stellingwerd tijdensdeworkshop,voorgesteldomeennadereverkenning uit tevoerennaardebehoefte
aaneengroepdiezelfmodellenontwikkelt c.q. aaneengroepdie
kijktwaterbeschikbaar isaanmodellenen'waarbehoefteaanis.
Naaraanleidingvanhetvorenstaandeheeftertussendedirect
belanghebbende instanties enbinnen.hetKleinComitenaderoverleg
plaatsgehad.Ditheeft.uiteindelijk geresulteerd ineenin1981
verstrekte^opdrachtvanhetMinisterievanVolksgezondheid en
MilieuhygieneaanCHO-TNO,omeeninventarisatie uit tevoeren
metbetrekking totdebeschikbare grondwaterkwaliteitsmodellen
endeontwikkelingen opditgebied.Dezeopdrachtwordtuitgevoerddooreenbijhet secretariaatsbureauvanCHO-TNO geplaatste
onderzoeker,onderbegeleidingvanvertegenwoordigers vaneen
aantalinstanties.
Naarverwachting zalinSeptember 1982.eenrapport aandeopdrachtgeverwordenuitgebracht.
Toegankelijkheid vanmodellen/gebruikerscursussen
IndeCGMismeerderemalenvangedachtengewisseld overdetoegankelijkheidvanmodellenvoor (potentiele)gebruikers.Toegankelijkheidmetname indezinvangebruikersvriendelijkeprogrammadocumentatie.Hieraan zalinditrapportnogdenodige aandacht
wordenbesteed.Ookdemondelingeinstructievan (potentiele)gebruikerswordtdoordeCGMalseenbelangrijk aspect gezienbij
detoegankelijkheid vanmodellen.Totvoorkort geschieddedit
metbetrekking totgrondwatermodellenweinig structureel enop
adhocbasis.Sindskort lijkthierechtereenverandering ten
goedeop tetreden.ZoisvoorhetprogrammaGROMULAvanhet.
WaterloopkundigLaboratoriumin 1981eengebruikersbijeenkomst
georganiseerd.VoorhetprogrammaGELGAMenhetRID-programmapakketopgrondwatergebied staangebruikerscursussenin1982
ophetprogramma.
Doordezecursussenwordthetmogelijkdatdepotentielegebruikernietalleenbetermethetprogrammakanwerken,maarookdat
hijv.eenmeerverantwoordebeslissingkannemenmetbetrekking
to.tdekeuzevaneenmodel.
ToekomstvandeCGM
Hetisduidelijk datvorenstaande vandirectbelangmoetworden
geachtvoordekoersbepaling vandeCGMindevolgendeperiode.
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anderzijds ishetbelangrijkdater,gezien-destandvanzaken,
juistophetgebiedvangrondwatermodelleneenherkenbaarcoordinatiepuntblijftbestaan.Het isevenwel gewenstdatinde
volgendeperiodemeer gerichtwordtgewerkt.Daarbijisechter
hetprobleemdathetwerkenaanspecifiekeonderwerpenmoeilijk
kanworden ingepast indenormalewerkzaamhedenvandemeeste
CGM-leden.Inderegelzaldaneen (te)groteaanspraakmoeten
worden gedaanopdetijdvaneenofenkeleledenvandecontactgroep.Deze tijdkomtalleenbeschikbaaralsdeorganisatiewaaraanhetlidverbondenis,hieraandenodigeprioriteitgeeft en
dedaarvoorbenbdigdetijdbeschikbaar stelt.Alsdewerkzaamheden
voornamelijkbinneneenorganisatiezullenwordenverricht,ishet
devraagofhetwelzinnig isdeCGMhierbijalswerkgroep opte
voeren.
HetlijktdeCGMbeteromalsklankbord offorum tegaanfunctionerenvoordegenendieopmodelgebiedwerkzaamzijn.Indatgeval
zoukunnenwordenvolstaanmeteenvergaderfrekwentievaneenenkele
keerperjaar.Opdergelijkevergaderingen zoudendanondermeer
specifiekeonderwerpenkunnenwordenbehandeld.Hierbijwordtin
eersteinstantiegedachtaandeknelpunten zoalsdie indeContactgroepnaarvorenzijngekomen(zieconclusie9enaanbeveling2 ) .
MeerinhetalgemeenkomtheteropneerdatvoordezebijeenkomstenvandeCGMmodelbouwerszullenwordenuitgenodigd iets
tevertellenoverdeontwikkelingenophungebied enmodelgebruikersoverproblemenbijhet toepassenvanmodellenofoverlacunes
diewordengeconstateerd bijdebestaandeprogramma's.Ookkan
gedachtwordenaanhetvolgenvandeonderzoekprogramma's-van
deinstellingendieactief zijnophetgebiedvan (model)programma-ontwikkeling.Hiermeekunnenwellichtvragenwordenbeantwoord
als:welkeinspanning(mankracht,geld)wordt geleverd ophetgebied
vanmodelontwikkeling,neemtdat toeofaf,isdezeontwikkelinggewenst,zijnerleemten teconstateren tussendeontwikkelingendie
gaande zijnende teverwachtenvraagnaarprogramma's indetoekomst.
DebevindingenvandeCGMnaaraanleidingvandergelijkebijeenkomstenzoudenviaeenvandebestaandekanalen(bv.viade
HydrologischeNieuwsbrief)eengrotereverbreidingkunnenver-krijgen.Naastdezeverslagenzijnvandecontactgroepdangeen
rapportenmeer teverwachten.
Bijdehiervoor genoemdetaakopvatting zalnochdeopdrachtaan
deCGMnochdesamenstelling ervanbehoeven tewordenaangepast.
Alsermeerkijkisophetaldanniettotstandkomenvaneeninformatiecentrum(zie par.5.6)en/ofdetaakvandegroep
SAMWAT,zaldepositievandeCGMopnieuwmoetenwordenbezien.
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ONDERKENNINGVANPROBLEMEN INRELATIETOTMODELGEBRUIK
•

3.1.

Onderkenningvanproblemen
Hetoverheidsbeleid streefto.a.naareenzohoogmogelijkegraad
vanmaterieelenimmaterieelwelzijnvandebevolking.Ditstreven
wordtverwoordineenaantaldoelstellingen.
Waterisvoorbestuurders interressantomdatheteenvandefaktorenisdienodig.zijnvoorhetbereikenvanenkelevandiedoelstellingen.
Zijliggenvoorzoverhiervanbelangvoornamelijkophetgebied
van
- landbouwennijverheid;
-natuurlijkmilieuenlandschap;
- volksgezondheid;
-rekreatie;
-veiligheid;
-werkgelegenheid.
Inhetalgemeenzijndedoelstellingen zoruimgedefinieerddat
zijniet zondermeerSenduidigrichting gevenaanhet tevoeren
beleidbijvoorbeeld ophet gebiedvanwaterenhethiervoorbenodigde onderzoek.Uiteennadere analyseenuitwerkingvanelke
doelstellingzalmoetenblijkenwatvoordeverwezenlijking ervan
nodig is."Meestalisditeenheel scalafactoren.
Indienwatereenfactoris,dievanessentieelbelang isvoorhet
bereikenvandedoelstelling endedoelstelling reeelbereikbaar
lijkt,danzalaanhetwaternadere aandacht dienenteworden
besteed.
Naastdeoverheidslichamen,diedeintegratievandoelstellingop
allebovengenoemdegebieden totstandmoetenbrengen(Rijk,Provincies,Gemeenten),zijnerinstanties (zowel (semi-)overheidals
particulier),waarvandedoelstellingen slechtsopSenofeenbeperktaantal gebieden liggen.Defactorwaterkanbijdevervulling
vanhun takeneenhoofdrolspelen(waterschappen,waterleidingmaatschappijen,instantiesdienatuurgebiedenbeheren)ofeenbijrol
(industrieenmeteigenwaterwinning,aannemingsmaatschappijendie
"metbronbemalingentemakenhebben).Veelalwordenbijdeze laatste
instellingenenbedrijvenviavergunningsproceduresdoordetoezichthoudende overheidslichamen gedwongenomaandacht teschenken
aandegevolgenvandedoorhengeplande ingrepenopdefactor
water,zelfsalzouditvanuithuneigendoelstellingenwellicht
nietnodigzijn.
Deoverheidbepaalt daarommeestalofonderzoek nodigis.Zijzal
zicherdaarbij eerstvanvergewissen ofvoorhetbereikenvande
doelstelling eeningreep met gevolgenvoorhetwaternodigof
wenselijkis.Alsallesbijhetoudeblijft isgeennaderonderzoeknodigafgezienvanwetenschappelijkonderzoek.Onderzoek
kanwelnodig zijnals erveranderingen te.verwachtenzijn:
a. terbehartiging vananderedoelstellingen;
b.dooraanpassingen vandoelstellingen;
c.dooraanpassingvanhetwaterbeheervanuit dedoelstelling
zelf.
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ingreepkandanvereist zijnvoorvergrotingvanhet technisch
inzicht.Terverduidelijkingkanhierbij alsvoorbeeldworden
.gegevendesituatiemeteennatuurgebied grenz'end aaneenlandbouwgebied.Hierbijkan,redenerendvanuitdedoelstellingnatuurbehoud,onderzoeknodigzijn:
ingevala:alsvanuitdedoelstelling landbouweenlageregrondwaterstandwenselijkis;
ingevalb:indiennatuurbehoud eenzwaarder accentgaatkrijgen.
Onderzoekkandangewenstzijnnaarde groottevanbufferzones
rondomhetnatuurgebied enhetna testrevenwaterbeheerhierin;
ingevalc:alshetnatuurgebied zonatmogelijk gemaaktmoet
worden.Dankandevraaggesteldwordenhoevermenmoetgaanmet
hetbuitengebruikstellenvanont-enafwateringswerken enwelk
effectdatheeft.Devraagopwelkewijzedemaatgevendeafvoer
uithetnatuurgebied zalveranderen,valtondera.Immers,deze
moetwordengezienvanuitde.doelstelling landbouw.
Uitbestuurlijk oogpunt is.vergrotingvanhetinzichtvaakgewenstomdatnietaanallewensenophetgebiedvanwater (voortvloeienduiteenaanvaarde doelstelling)kanwordenvoldaan.Er
zaldusbijhettoestaanvanvrijwel elkeingreep afgewogenen
vervolgens gekozenmoetenworden.Debestuurderdient zichhierbij
voorafrekenschap tegevenvandeconsequentiesvanzijnkeuze.
Hijmoet zogoedmogelijkkunnendoorzienofzijnkeuzewelwordt
gedektdoor zijninterpretatievandehiervoor genoemderuime
doelstelling.
Debestuurder zaldevrageridiehierbijrijzenvoorleggen aanhet
technischeapparaatdathemterbeschikking staat.Bijdebeant. woordingvandievragenkunnenmodelleneenrolspelen.Deantwoordendiedebestuurderkrijgt zalhijgebruikenbijzijn
besluitvorming.Indeze zinkanookeenbestuurdergebruikervan
modellenzijn.Daarnaast zijnerechtergebruikersdieveel
directerbetrokken zijnbij berekeningenmetmodellen.Derealisatievanbesluitenkristalliseertvaak ineenofmeerconcrete
projecten.Zo'nprojectwordtals eenaparteeenheiduitgevoerd;
somsdooreenspecialeorganisatorische groep.Eengroterkader.
levertdedoelstellingendiebinnenhetprojectworden gedetailleerd
totontwerp-criteria;vaakviahetafwegenvanalternatieven.Een
modelkandebouwenhet gebruikvande temakenconstructieofde
teplegeningreep inzijnomgevingsimulerenenlangsdieweg
waardevollegegevensverschaffen.
3.2.

Indelingvanmodelgebruikers
HetisbijdiscussiesbinnendeCGMnuttiggebleken onderscheid
temakentussendeverschillende niveausmodelgebruikers.
(Inwerkelijkheid zijndezeniveausvaakniet zoduidelijkte
onderscheiden.Zijgaangeleidelijk inelkaaroverofzijzijn
verenigd inSenpersoon).
Niveau 1;debeleidsgerichte gebruiker
Dezegebruikerisbeleidsenbeleidsanalytisch gericht.Hijmoet
opdehoogtezijnvandebeleidsdoelstellingen,waarbijgrondwatereenvandefactoren isdienodig zijnvoorhetrealiseren
vandoelstellingen.Hijmoetoverzienvanwelkbelangwateris

•-IIvoorhetbereikenvandedoelstelling,made inrelatie totde
anderevoorwaardenwaaraanvoldaanmoetwordenomdedoelstellingtekunnenrealiseren.
Aandehandvanzijnkennisvan.bestuurlijkezakenendebesluitvorminghierbij ("niveau0") zalhijbijeeningreepmoeten
aangevenhoebetrouwbaar degevolgenvaneeningreepbepaald
moetenworden,opwelke termijnantwoordverwachtwordt enhoeveel
geldbeschikbaar isofmoetkomenomtoteenverantwoordebesluitvormingtekunnenkomen.
Degebruikervanniveau 1zaldusopdehoogte"dienen tezijn
vandetechnischemogelijkhedenophet gebiedvanhydrologische
modellen.Dezemogelijkheden (kunnen)wordenaangedragendoor
niveau2.
Niveau2;detechnisch georienteerde modelgebruiker
Hieronderwordtdegebruikerverstaandieinhetkadervaneen
onderzoeksproject,uitgaandevandeprobleemstelling,daadwerkelijkbetrokkenisbijdeschematiseringvandehydrologische
werkelijkheid tenbehoevevaiidemodeltoepassing.Hijisdirect
ofindirectbetrokkenbijmodelberekeningen,uit tevoerenin
eigenbeheerofdoorderden.
Dezegebruikermoethydrologisch geschoold zijnenhet iswense-.
lijk,maarnietnoodzakelijk dathijdegebruikelijke computertalenkanlezen,ermeeomkangaaneneventueelkleineaanpassingeninhetprogrammakanaanbrengen.
Hijdienteenprobleemhydrologisch tekunnenvertalen(formulering
vanhetonderzoeksvoorstel,ziehoofdstuk 4)enuitdebeschikbare
modellenhetvoor zijnprobleemmeest geschiktemodel tekunnen
selecteren (criteriao.a.beschikbare tijd,krediet engegevens
envereistebetrouwhaarheid,ziehoofdstuk5 ) .
Hijmoetdevoorwaardenwaaraanvoldaanmoet zijnenwaarop
geletmoetwordenomdatmodel toe temogenpassen,kennen,de
beperkingenvanhetmodelonderkennen endewaardedieaande
uitkomsttoegekendmagwordenkunnenbeoordelen.
Tevensdienthijaan tekunnengevenwatdebetrouwbaarheidvande
uitkomstenvanhetmodel is,doorwelke faktorendezebetrouwbaarheidhet-sterkstwordtbelnvloedenhoedebetrouwbaarheid
kanwordenverhoogd (welkeveldgegevens beter?;anderprogramma?).
Kortomhijmoetdemodelresultatenkunnen interpreteren enevalueren.
Voortsdienthijinzicht tehebbenindekostendieeenenander -metzichmeebrengt.
Indieninhethiernavolgende"degebruiker"wordt genoemd,wordt
hiermeeniveau2bedoeld.
Uithetvoorgaandeblijktduidelijkdatvooreengoedebeleidsonderbouwing enbesluitvorming eennauw samenspel tussende
verschillendeniveau'seneventueeldebouwervanhetmodel
noodzakelijk is.Dezewisselwerking tussenvraag enaanbod speelt
zichafindewereldvan:
1.degeohydrologendiedeverschijnselen inmathematischetermen
beschrijven;
2.demathematicidiezevertalen inbruikbare computerprogramma's;
3.demodelbouwersdieerdegegevensvanspecifieke situaties aan
toevoegenenerzomodellenvanmaken;
4.de technicidie,medemet.behulpvanmodellen,projecten(met
alternatieven)gestaltegeven (gebruikersniveau2 ) ;
5.degenedie,opgrondvanaldus totstand gekomenvoorstellen,
beslissingenmoetennemen (gebrukersniveau1).

- 12Eengoedgebruikvanmodellenvereist eennauwesamenwerkingin
dezeketenvanspecialismen.Alleendan zaleengoed antwoordverwachtkunnenwordenopdebeleidsrelevantevragen.Hieruitvloeit
voortdateengebruikervanniveau 1deeluitmoetmakenvande
organisatievande (grond)waterbeheerderofvandegenediede
belangengenoemdaanhetbeginvandithoofdstukbehartigt.
Inhetalgemeenisdatookwenselijkvoor eengebruikervanhet
niveau2,zekerbijorganisatiesvanenigeomvang (SCOPE, 1978).
Voorkleineorganisatieskandatbezwarenopleveren.
Hieriseentaakweggelegdvoor terzakekundigebureaus.Zij
hebbenhiereenverdergaande taakdanbijdeorganisatieswaarwel
deskundigenaanverbondenzijn.
Indiengeenkennisvanhetniveau2ineigenhuisvoorhandenis,
zalhetinhetalgemeenextrainspanningvereisenomtevoorkomendaterantwoordenkomenopvragendieniet gesteldofniet
zobedoeld zijn.
Inhetvolgendehoofdstuk zalopdebelangrijkewisselwerking
tussendeverschillende niveausbijhet"formulerenvanhetonderzoeksvoorstelenhet gebruikvanmodelresultatennaderworden
ingegaan.
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4.

FORMULERINGVANHETONDERZOEKSVOORSTEL

4.1.

Vooronderzoek
Indienindefasevandeonderkenningvanproblemendiemetde
voorgestane ingreepofhet tevoerenbeleid samenhangen,iskomen
vast testaan,datwater inditverband eenbelangrijkrolspeelt,
moetwordenovergegaan totdeformuleringvaneenonderzoeksvoorstel.
Alvorens eenoverwogenvoorstelvoorhydrologischonderzoekkan
wordengeformuleerd,dient eengoed inzicht tebestaan indediversebelangendiebijdeingreepof inhetvoorgenomenbeleid
eenrol spelenenindevereisteontwerpcriteri'a.Voorhetverkrijgenvandit inzicht zalindemeestegevallen eenvooronderzoekvereist zijn.Inhetvoorgaandehoofdstuk isditalevenaangeduid.Hetvooronderzoekkanwordenbeschouwd alseenorienterend
onderzoekwaarinduidelijkmoetwordenwelkedoelstellingen in
welkemate gebaat zijnmetdanwel geschaadkunnenwordendoorde
ingreep.Omdatdebeschikbaarheid vangegevensinbelangrijkemate
demogelijke onderzoeksvarianten bepaalt,dientallereerst een
inventari'satievandebeschikbare gegevens tewordenuitgevoerd.
Opgrondvandezegegevenskanhethydrologischesysteemworden ge-•
schematiseerd,medegeletopde (zonauwkeurigmogelijk)omschreven
hydrologischevragenwaarophetonderzoek eenantwoord zaldienen
tegeven.Inhetvooronderzoekdient tevens inzicht tewordenverschaftindebetrouwbaarheidwaarmeedegesteldevragenkunnenworden
beantwoord,endekosten.entijddiehiermeezijngemoeid.Onderbe-'
trouwbaarheidwordt inditverbandverstaan,demogelijkeafwijking
tussendemodelresultatendatwil zeggenhetgesimuleerdegedragvan
hethydrologische systeem,enhetgedragvandeaanditsysteemten
grondslag liggendewerkelijkheid.Zomogelijkdient tewordenaangegevenwelkesamenhangerbestaat tussenenerzijdsdevereistekosten
entijd,enanderzijds debetrouwbaarheid vanderesultaten;metandere
woorden,hoedekostenzichverhouden tot.debaten.Inhetkader
vaneenprojectbetekentditdatmendekostenvaneenstudiezal
afwegen tegendebatendiemenverwachtvanhetbeschikkenover
meerenbetereinformatie.Zulkebatenkunnenvarierenvaneen
concreetgoedkopereconstructie totmeerzekerheidomtrentde
gevolgenvaneeningreep.Omopditpuntmeer zekerheid teverkrijgenzalinveelgevallenookindezefasedetoepassingvan (globale)modellennodigzijn.
Hetzalduidelijkzijndathetindefasevanvooronderzoekvaak
alnodig isoverenigefinancielemiddelentebeschikken.
Hetvooronderzoek zaloverhetalgemeenwordenuitgevoerd door
deorganisatievande (grond-)waterbeheerder zelf,waarvan-de
beleidsgeorienteerdemodelgebruikervanniveau 1deeluitmaakt.
Voorhetinovereenstemmingbrengenvandebeleidsdoelstellingen
methethiervoorbenodigdeonderzoekisindezefaseoverlegmet
zoweldebestuurderalsde technisch gebrienteerdemodelgebruikervanniveau2gewenst,zonietnoodzakelijk.Hierbijiser
vanuitgegaan,datnietbijvoorbaat isuitgeslotendattoepassingvanmodellen totdereelemogelijkheden.behoort.
Naafrondingvanhetvooronderzoekkanmetdeformuleringvan
hetonderzoeksvoorstelwordenbegonnen.Ditzaleveneensin
nauwoverlegmetdeuitvoerdervanhetonderzoek(taodelgebruiker
niveau2)dienentegeschieden.•
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4.2.

Hetcmderzoeksvoorstel
Opgrondvanderesultatenvanhetvooronderzoekkaninconcrete
hydrologische termendevraagwordengesteld,waarophetonderzoekantwoorddienttegeven.Indeprojectformuleringdienen
tevensdeverschillende randvoorwaardentewordenaangegevenwaaraanhetonderzoekdient tevoldoen,zoalsdebenodigdehoeveelheid
tijd,geldenmankracht endegewenstebetrouwbaarheid van.deresultaten.Hetverdientdevoorkeurdathetvoorstelvoorziet ineen
gefaseerdeuitvoeringvanhetonderzoek.Opdezewijzeblijfteen
eventueelnoodzakelijkebijsturingvanhetonderzoekmogelijk.
Alduskomtmentothetprojectplanvaneenhydrologischestudie,
datdevolgendeonderdelenomvat:
- probleemstelling;schetsvandeachtergronden enaanleiding tot
devraag
- doelstelling;
deconcretevraag
- uitvoering;
.weergavevandeverschillendeonderdelenvan
hetonderzoek eneventueelvandewijzewaarop
die zullenwordenuitgevoerd.
Eenvandeonderdelenvandezefasekande
uitvoeringvaneenmodelonderzoekzijn
- planning;
peronderdeel aangevenvandebenodigdetijd
- kosten;
debenodigdehoeveelheidmankrachtenfinancielemiddelen
- organisatorisch wievoertwelkonderdeeluit,wiedraagtde
kader;
verantwoording en-hoeverloopdecommunicatie
tijdenshetproject.
Veelalzalpasin'deuitvoeringsfaseduidelijkwordenofdegeformuleerde doelstellingenbinnendegestelderandvoorwaardenook
werkelijkkunnenwordengehaald.Indienditniethetgevalblijkt
tezijn,moetworden teruggekoppeld, zodateeneventueleaanpassingvandedoelstellingofderandvoorwaar.de'nkanwordengepleegd.
Ditkan"betekenendatermeergegevensverzameld moetenworden
(dusmeerkosten),ofdatdegesteldebetrouwbaarheidseisenworden
versoepeld.Hier isvanzelfsprekend eenterugkoppelingnaarniveau
1vereist.
Bijhetconcreetformulerenvaneenvoorstelvoordeuitvoering
vanhydrolbgischonderzoek,isdebeslissing tothet gebruiken
endekeuzevanhetmodelofdemodellenwaarvangebruikzalwordengemaakt,vangrootbelang.Opdezekeuzezalinhetnavolgende
wordeningegaan.
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5.'
5.1.

KEUZEVANHETMODEL
Inleiding
Inhetvoorgaandehoofdstukisbeschrevenhoementoteenconcreetvoorstelvoor eenhydrologischonderzoekkomt,bestaande
uitverschiilende elementen,waarondereendoelstelling.
Veelal ishetdoelvaneenhydrologischonderzoek tevoorspellen
watdegevplgenvaneeningreepofeencombinatievaningrepen
inhethydrologisch systeem(bijvoorbeeld eengrondwaterwinningof
eenbeekkanalisatie)zullenzijnvoorbepaalde onderdelenvan
ditsysteem (bijvoorbeeld grondwaterstanden,beekafvoeren).Meer
concreet zalmenwillenwetenaanwelkecriteria eeningreepof
eenconstructie zalmoetenvoldoenomdedoelstelling zogoed
mogelijkteverwezenlijken.
Inverbandmetdekostenenmogelijkeschadelijkegevolgenkan
zo'ningreepmeestalnietophet systeemzelfwordenuitgeprobeerd.Er zijnslechtsenkelegevallenbekendwaarditwel is
gebeurd,
Meestal zalmendaaromgebruikmakenvaneengeschematiseerde
weergavevandewerkelijke situatie,eenmodel.Hiervoor iskeuzemogelijkuitverschiilendetypen:
- eenfysisch (schaal)model;
- eenanaloogmodel,eenmodeldatberustopdeovereenkomst
(analogie)tussendenatuurkundigewettendiedestroming
vangrondwaterbeheersen,endievanandereprocessen(bijvoorbeeld elektrische stroomoflaminairestroming tussen.twee
platen);
- eenwiskundigmodel,datwilzeggenwiskundigeformuleringen'
diedefysischeprocessenvande (grond-)waterstromingbeschrijven;
- eenhybriedmodel,datwil zeggeneencombinatievandetwee
laatstgenoemdemodellen.
Dehoofdfasevandeuitvoeringvanhethydrologischonderzoekzal
daarommeestalbestaanuiteenmodelstudie.Menzaldaneerst.'
eenkeuzemoetenmakenuitdegenoemdetypenvanmodellenen
vervolgensuitdeper typeaanwezige (oftemaken)faciliteiten,
zoalslaboratoria,analogerekenmachines encomputerprogramma's.
Dewijzewaaropdezevraagkanwordenbeantwoord,zalnaderwordenuitgewerkt.
Dekeuzevaneenmodel isafh'ankelijkvaneenaantalfactoren:
a.hetfysischesysteem;
b.debeschikbaarheidvangegevens;
c.deaardvanhetprobleem;
d.deaard endenauwkeurigheid vanderesultatendiemenverwacht;
e.debeschikbarefaciliteiten;
f.debeschikbaremiddelen(geld en tijd).
Inhetvervolgvandithoofdstuk zalsuccessievelijk opdegenoemdefactorenwordeningegaan.

5.2.

Het fysischesysteem
Indeeersteplaats isvoordemodelkeuzevanbelangwelkdeel
vandefysischewerkelijkheid doorhetmodel zalmoetenworden
weergegeven.
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Ditbetreft zoweldeomvang inruimteentijdendematevan
detaillering alsdeverschijnselendiemenwil simuleren.Heel
belangrijk isinhoeverremenmoetenkanschematiserentotde
.relevanteaspectenvanhetsysteem.Veelhangtafvandemate
vandetailwaarmeemenhet systeemkent.Tothet systeemkunnen
ookbehorendeprocedureswaarmeemenhetsysteembestuurt.
5.3.

Beschikbaarheid vangegevens
Zoalsinhoofdstuk4reeds isaangegevenvangt iederehydrologische studieaanmeteeninventarisatievandereedsbekende
gegevens.Debeschikbaarheidvangegevensvormteenbelangrijke
randvoorwaardevoordekeuzevanhetmeestgeschiktemodel.Ze
vormenhetbouwmateriaalvanhet.modelalsmededevoorwaarde
endetoetssteenvoor zijnwerking.
Driesituatieszijndenkbaar.
a.Desituatiedaternietvoldoendegegevensaanwezigzijnom
zelfsmeteensimpeleanalytischeformuleeenverantwoorde
berekening tekunnenuitvoeren.Wilmeninzo'ngevaleen
enigszins gefundeerdevoorspelling kunnendoen,danzullen
tenminstezoveelextragegevensmoetenwordenverzameld,dat
•eeneenvoudigemodelmatigebenadering zinvolis.
b.Desituatiedaterweleenmodel tevinden is,dat'metdebeschikbaregegevensresultatenoplevert,echterzonderdebetrouwbaarheid die,geletopdedoelstelling,wordtvereist.
Hetgebrekaangegevenskanbetrekkinghebbenoponvoldoende
bekendheidmetdegeo-hydrologischeopbouwvan.hetonderzoeksgebied,waardoor eenverantwoorde schematiseringvanhet.probleemnietgoedmogelijkis.Hetkanookvoorkomendater
welvoldoendebekend isoverdeopbouwvanhet gebiedmaar
dateronvoldoendekwantitatieve gegevensbeschikbaar zijn
Ook indezegevallenzullendereedsbekendegegevensdoor
middelvanveldonderzoekmoetenwordenaangevuld.
c.Desituatiedatbijgebruikmakingvanallebeschikbaregegevenseendusdanigmodelkanwordengevondendatderesultatendevolgensdedoelstelling gewenstebetro.uwbaarheid
bezitten.
Inhoofdstuk4isreedsaangegevenwatonderbetrouwbaarheid
vanresultatenwordtverstaan.Inhoofdstuk6zaihieropnader
wordeningegaan.
Naarderelatie tussenextragegevensverzamelingendehieruit
resulterendetoenameinbetrouwbaarheidvanmodelresultaten
isnogweinigonderzoekgedaan.Hetverdientaanbevelingdat
aanditaspectvanmodelonderzoekmeeraandachtwordtbesteed.

5.4.

Aardvanhetprobleem
Inhoofdstuk 3isaangegevenhoeeenalgemenevraag,gesteldop
beleidsniveau,afdalend indeorganisatie steedsverderwordt
geconcretiseerd toteeninhydrologische termengesteldvraagstuk.Ditvraagstukwordtvertaald ineendoelstellingvanhet
'hydrologischeonderzoek,waarmeehetvraagstuk toteenoplossing
kanworden gebracht.Indedoelstellingwordtonderanderede
aardvanhetprobleemuiteengezet,bevattendedevolgende elementen:

.-17a.de aardvandeingreep dieinhethydrologische systeemwordt
gepleegd;bijvoorbeeldofhet eengrondwaterwinning,eenpolderpeilverlaging,eenbeekregulering,ofeenlozingvanafvalstoffenbetreft;
b.dehydrologischeparameter(s),waarvanmendereactieopdie
ingreepwilvoorspellen;bijvoorbeeld hetniveauvanhetfreatischvlak,eenbeekafvoer,deverdampingofdeconcentratievan
c.het tijdstipwaaropofhet t'ijdsverloopwaaroverde-ingreep
wordtuitgeoefend enmendereactievandehydrologischeparameterwilvoorspellen;met anderewoorden isheteenstationair
ofeenniet-stationairprobleem;
d.delocatieofhet gebiedwaardeingreepwordt uitgeoefend en
waarvoormendevoorspellingwildoen(zowel inhethorizontale
alsinhetverticale vlak).
Eenvraagstelling diedebovengenoemdeelementenbevat zouerals
volgtuitkunnenzien:Watgebeurt ermet debeekafvoeren (b)
ingebiedA (d)gedurende zomerperiode (c)alserinhetvoorjaar (c)ingebiedB (d)eengrondwaterwinning (a)wordtgestart
op50mdiepte (d),diegedurende 3maanden (c)zalwordengecontinueerd?
Tezamenmetdekennisdiemenheeftvanhetonderzoeksgebied,is
mennuinstaatomhetprobleem inhydrologische termenzodanig
tebeschrijvendatmenkan gaanzoekennaareenmodelwaarmee
hetprobleemkanwordenopgelost.
Eenessentiele schakelvooreenjuistemodelkeuzeontbreektechternog,namelijkeenantwoord opdevraaghoebetrouwbaarde
resultatendienen tezijn.
5.5.

Aard enbetrouwbaarheidvandeteverwachten resultaten
Hetgewichtendeomvangvandemogelijkegevolgenvaneeningreep
inhethydrologische systeemkunnenwordenuitgedrukt indebetrouwbaarheid diemenvandemodeIresultatenverlangt.
Inhoofdstuk4isalaangegevenwat onderbetrouwbaarheidwordt
verstaan.Hetbetekent datgrenzenwordenaangegevenwaarbinnen
demodelresultatenmogenafwijkenvan-dewerkelijkheid(met een
bepaaldekansopoverschrijding):dezogenaamdebetrouwbaarheidsgrenzen.Dezegrenzenzullenengerzijnnaarmatedebelangendie
metdemogelijkegevolgenvaneeningreepzijngemoeid,zwaarder
wordenbeoordeeld.
Eenvoorbeeld terverduidelijking.Hetkanyoorkomendatmenniet
wildatineenbepaald gebieddegrondwaterstand alsgevolgvan
eeneldersgeplandegrondwaterwinning,waarvoorvergunningwordt
aangevraagd,meerdan 10cmdaalt.Eendoelstelling vanhet
hydrologischeonderzoek datvoordit gevalwordt ingesteld,zou
kunnen zijnaantegevenwatdekansis,datoverschrijdingvan
die 10cmtochoptreedt.Ditbetekent dathet gekozenmodelin
iedergeval instaatmoetzijnresultatenteleverenmet eenbetrouwbaarheiddiebinnende 10cmligt.Alsditnietmogelijkis,
zalopgrondvandemodelresultatendoor'beleidsinstanties afwijzendoverhetprojectwordenbeslist.Wilmen tochgraaggoedkeuringkrijgenvoorhetproject,dandoetmenerindit gevalgoed
aanuitteziennaareenmodeldatresultaten oplevertbinnen
engerebetrouwbaarheidsgrenzen, danheteerdergekozenmodel (waaraanvanzelfsprekend debenodigdegegevensmoetenzijnaangepast).
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modelresultaten,afgeleid uithetbelangvandemogelijkegevolgen, eenrolspeeltbijdemodelkeuze.
Inhoofdstuk'6zaldieperwordeningegaanopdetechnischebetekenisvandebetrouwbaarheid vanmodelresultaten.
5.6.

Beschikbaarheidvanfaciliteiten
Indevoorgaandeparagrafenisaangegevenwelkeelementennodig
zijnomeenmodel tekunnenkiezen,maarnognietwaaruit gekozen
kanworden.Watdusnogontbreekt iseenoverzichtvanbeschikbarefaciliteitenwaaruiteenkeuze gemaaktkanwordendiehet
bestepastbijhetoptelossenprobleem.
InNederland zijnmomenteeltweeoverzichtenvanbeschikbare faciliteitenvoorgrondwateronderzoekbekend(overigens alleenbeperkt
totcomputerprogramma's).Eenervanisvermeld inhetverslag van
de"AdhocgroepGrondwatermodellenenComputerprogrammatuurvan
deCHO-TNO(CHO-TNO, 1978).Hetanderishetresultaatvaneen
enquete,gehoudendoordeCIAD-werkgroep"Bemalingvangrondwater"
(CIAD,1979).Beideoverzichtenzijngebaseerd opeenindelingnaar
hydrologischekenmerken.
Doormiddelvaneensysteemvanplussenenminnenwordt aangegeven
overwelkeandereeigenschappenenkenmerkendemodellenbeschikken (bijvoorbeeldwelke schematiseringenerinzijnverwerkt,
welkeuitvoerparametersmogelijkzijn,welkrekensysteemwordt
gebruikt,etc.).
Inprincipeisditeengoedsysteem.Eenprobleemisvaakdater
ergveelmodelkenmerkenzijn,zodatdeoverzichten zeeruitgebreidkunnenworden.Vooreennietgoed inmodeltechniekeningevoerdegebruikerkanditbezwaarlijk zijn.Ineenapartesub-'
groepvandeContactgroep isdaaromgezochtnaarmogelijkheden
vooreenmeergebruikersvriendelijkeindeling.Getracht isomeen
zoeksysteemteontwerpenmetalsingangdeverschillende typen
hydrologischeproblemen.Alspoedigbleekechterdatmetdemeeste
grondwatermodellenvrijwelalletypenproblemenkondenwordenaangepakt.Ditbetekendedateropgrondvanditkeuzecriteriumnauwe-,
lijkseenselectievanmodellenmogelijkwas.Deconclusievande
subgroepwasdanookdathunindelingophydrologischekenmerken
hetbesthanteerbare.systeemis.IndeV.S.heeftmenoverigens
hetbezwaarvandeuitgebreidheid trachtenteondervangendoor
het zoeksysteemteautomatiseren.EriseenzogenaamdModelAnnotationRetrievalSystem (MARS)ontwikkeldomde toegankelijkheid
totinformatieovergrondwatermodellenvoordemodelgebruikerte
vergemakkelijken.Iedermodelinhetsysteemiszocompleeten
consistentmogelijkbeschrevenvolgens eenlijstwaarineengroot
aantalspecifiekekenmerkenenmogelijkhedenvanhetmodel'zijn
aangegeven (ziebijlage 3).Hetsysteemwordtonderhoudendoorhet
InternationalGroundWaterModeling Centerdatisondergebrachtbij
hetHolcombResearchInstitutevandeButlerUniversity teIndianapolis,Indiana.Benadruktmoetwordendatdemodellenzelfnietbij
ditCenterwordenondergebracht.Metbehulpvanhet zoeksysteem
kanwordenverwezennaar instellingen,bedrijvenofpersonen,waar
demodellenverkrijgbaaroftegebruikenzijn.
OokvoorNederland zoueendergelijksysteemwelkomzijn."
Devraagisechter,wiehetontwikkelt enverder zalonderhouden.
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Alvorensinditopzichtverderestappenwordenondernomen,zullenwemoetenvolstaanmeteenoverzicht intabelvorm.Eenindeling zoalsisaangehoudeninhetrapportvande"Adhocgroep
GrondwatermodellenenComputerprogrammatuur"lijkthiervoor
voldoende.
Eenregelmatigherhaaldeenquetezaldereedsbeschikbare gegevens
voortdurendmoetenherzien..
5.7.

Beschikbaremiddelen
Debeschikbare geldelijkemiddelenwordenveelalbepaald door
degroottevandebelangendieophet spelstaanendoorde
omvangvanhetproject.Vooralbijkleineprojectenkunnendekostenvaneenonderzoekalgauwnietopwegentegendeteverwachten
besparingenopdeconstructies.
Dekostendie zijnverbondenaanhetwerkenmetmodellen,kunnen
wordenopgesplitst indevolgendeonderdelen:
-a.dekostenvanhetontwikkelenofaanpassenvanhetrekensysteem,
hetwiskundigemodel(incl.hetcomputerprogramma);
b.kostenvanhetopstellen.vanhethydrologische schema,het
geometrischemodel;
c.kostenvanhetverzamelenenverwerkenvandegegevens;
d.rekenkosten;
e.kostenvaneventueleverdereverwerkingenvanhetpresentabel
makenvanderesultaten.
Inprincipe,zi'jnalleendeonderagenoemdekosteneenmalig.Zij'
zijnechtervaakaanzienlijk enzullenveelal,b.v.viaeenopslag
opderekenkosten,alsoverhead bij*elkproject inrekeningworden
gebracht.Als zodanigkanheteenbepalendefactor zijnbijde
modelkeuze.
Deoverigekostensoortenverschillenperprobleemmaar.ookper
typemodelenkunnendaaromeengroteinvloed hebbenopdemodelkeuze.Dekostenvangegevensverzamelingvormeneengrootdeelvan
detotalekosten.Overdebenodigdehoeveelheid gegevensals
keuzebepalende factor isinhoofdstuk5.3.reedsbesproken.
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6.

GEBRUIKMODEL

6.1

Inleiding
Invoorgaandehoofdstukkenisaangegevenhoe eenalszodanigonderkend probleeminrelatie tot (grond)water geleidelijkconcreter
hydrologischevormenaanneemt.Globaalkunnen tweefasenvanconcretiseringwordenonderscheiden.
Allereerstwordthetgrondprobleem (gesteldophetniveauvanmanagementofbeleid)vertaald intermenvandedoelstellingvande
hydrqlogischestudie(ziehoofdstuk 4).Alshulpmiddelbijdeoplossingvanhetdesbetreffendehydrologischevraagstukkan tijdensde
hydrologische studievaneenhydrologischmodel gebruikwordengemaakt.
Inhetkadervanditrapportwordtdemogelijkheiddatbijdehydrologis.chestudiegeenmodelnodigisbuitenbeschouwing
gelaten.
Detweedefasevandeconcretiser-ingvanhetoorspronkelijkeprobleemvindtplaats inhetkadervandeformuleringvandedoelstel.lingvanhetmodelonderzoek.Daarinwordt,uitgaandevandedoelstellingvandehydrologische studie,hetdesbetreffendehydrologische
vraagstuk tenbehoevevanmodelonderzoek doormiddel.vanzeerconcrete,
eenduidigehydrologischebegrippenweergegeven.Eenoriderdeelvandeze
hydrologische-modeltechnischedoelstelling zouookdegewenstebetrouwbaarheidvanmodelresultatenmoetenzijn.
Inhetvorigehoofdstuk (hoofdstuk5)isdekeuzevanhetmodelbesproken.Indemeestegevallenzalhethierbijomdekeuzevaneen
computerprogrammagaan,dat,eenmaal"gevoed"doorinvoergegevens,
een"model"zalvormen.Deinvoergegevensbetreffen'denavolgende
groepengegevens:
- discretisering inruimteentijd;
- hydrologischeparameters.
Indithoofdstukwordt ingegaanopdiverseaspectenvanhetgebruik
vandevoornoemdeinvoergegevens inhetkadervandemodeltoepassing.
Voordatdeinvoergegevens inparagraaf 6.4.naderbeschouwdwordenzaleerstaandachtwordengegevenaandebegrippen "nauwkeurigheid
enbetrouwbaarheid"(par.6.2.) enaanhetbelangvaneenadequate
formuleringvandedoelstellingvanhetmodelonderzoek (par. 6.3.).
Nadatdeinvoergegevens zijnbesproken zalachtereenvolgensworden
ingegaanopdecalibratie (par.6.5.),gevoeligheidsanalyse (par.5.6.),
verificatie (par.6.7.) endetoepassing (par.6.8.)vanhetmodel.
Benadruktwordtdatdeindithoofdstukweergegevenactiviteitenvan
demodelgebruiker slechtsdeeigenlijkemodeltoepassing betreffenen
.nietdeinterpretatie endevervolgbewerkingenvanmodelresultaten
tenbehoevevanderealiseringvandedoelstellingvandehydrologische
studie,waarvanhetmodelgebruikeenonderdeel is.Deactiviteitenmet
betrekking totdeevaluatievanmodelresultaten (eventueel eenherformuleringvande.doelstellingvanhetmodelonderzoek)endebeslissingen
inzakedeverzamelingvanaanvullende (ofmeerbetrouwbare)modelinvoergegevens zijnbeschreveninhoofdstuk4,

6.2.

Nauwkeurigheid enbetrouwbaarheid
Dewaterstromingindeverzadigde enonverzadigde zonevandegrond
kaninhetalgemeenwordenbeschrevenmeteendifferentiaalvergelijking
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ineenbeperktaantalgevallenkanvoordezevergelijkingendeexacte
oplossingwordengevonden.Indiendeexacteoplossingnietkanworden
gegeven,kanvoordedifferentiaalvergelijking langsnumeriekeweg
eenbenaderende oplossingwordenverkregen.Demeestbekendenumerieke
techniekenzijndemethodenvandeeindigeelementenenvandeeindige
differenties.Denumeriekverkregenoplossing isbenaderend indezin
dater,zowelinhet ruimte-alstijddomeininhetalgemeeneenafwijking'bestaattussendenumeriekeoplossing endeexacte (onbekende)
oplossingvande differentiaalvergelijking.
Dematewaarindenumeriekeoplossingdeexacteoplossingbenadert,
wordtdenauwkeurigheidvanmodelresultatengenoemd.
Naastdeprecisievandecomputerenheteffectvanmogelijkeconvergentiecriteriaisdenauwkeurigheidvanmodelresultatenvooral
afhankelijkvandematevandiscretisering inruimteentijd.In
hetalgemeengeldtdatnaarmatedegroottevanelementenofblokken (bijrespectievelijkeindige elementen-ofeindigedifferentiemethode)afneemten/ofdegroottevandetijdstap afneemt,de
numeriekeoplossingdeexacte (onbekende)oplossing dichterzal
benaderen,metanderewoordendenauwkeurigheidvanmodelresultaten
neemttoe.
Eenvoorbeeldvandeweergavevandenauwkeurigheid vanmodelresultatenzoukunnenzijn:
"Deonnauwkeurigheidvandemethetmodelberekendegrondwaterstandsverlagingenisoverhethelemodelgebiedkleinerdan3,5 cm".
Hetisindemeestegevallennietmogelijkomdenauwkeurigheid van
modelresultaten inabsolute zinaantegeven,aangeziendeexacte
oplossingnietbekend is.Indergelijkegevallenkanwordenvol§taan
methetnagaan-vanhetrelatieve effectvandefactorendiedenauwkeurigheidbelnvloedendoordeuitvoeringvande gevoeligheidsanalyse
(ziepar.6.6.).Degevoeligheidsanalysehoudtbijvoorbeeld inhet
makenvantweemodelberekeningenmetverschillendematevanschematisering.Indienhetrelatieveeffect vandeveranderingvande
schematiseringopdemodeluitkomstenzeerkleinis,maginvelegevallenwordenaangenomendatdeonnauwkeurigheid inabsolute zinvoldoendekleinis.Eendergelijkonderzoeknaardenauwkeurigheidvan
modelresultaten isindemeestegevallennietnodiggezienhetbeduidend sterkereeffect-vandebetrouwbaarheid vanmodelresultaten.
Terwijldoormiddelvanhetbegripnauwkeurigheid inprincipeeen
eenduidig tekwantificeren "foutinmodelresultaten"wordtuitgedrukt,wordtdoormiddelvanhetbegripbetrouwbaarheidde
"onzekerheid"aangegevenwaarmeedemodelresultatenafwijkenvan
dewerkelijkheid.Eengrootprobleemisdatmenmodelresultaten
nietaltijdkan toetstenaandewerkelijkheid,omdat:
- ergeengegevensbeschikbaarzijn;
- hetprognosesvoordetoekomstbetreft.
Deverschillentussendeuitkomstenvanhetmodelendewerkelijkheidwordendikwijlsveroorzaaktdoordatdeinhetmodel gebruikte
gegevensslechtsschattenderwijskunnenwordenvastgesteld.Voorbeeldenhiervanzijnhetgebruikvangeschattewaardenvoorhet
doorlaatvermogenvandegrond (verzadigd enonverzadigd),drainage-
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Debetrouwbaarheidvanmodelresultaten 20uopdiversemanierenkunnen
wordengepresenteerd,bijvoorbeeld alsrangesvanwaardenmeteen
bepaaldekansvanvoorkomen.Eendergelijkeweergave zoubijvoorbeeld
.kunnenzijn:.
- dekansdatdemethetmodelopeenbepaaldeplaatsberekendeverlagingenvandegrondwaterstandinwerkelijkheid groterzullenzijn
dan40,50en60cmisrespectievelijk 32,6%,16,5%en4,1%;
- dekansdatdemethetmodelberekende reductievandeverdamping
inwerkelijkheid eenwaardezalhebbendietussen40en60mmligt
is83,8%.
Omdebetrouwbaarheidvanmodelresultaten tekunnenkwantificeren
moeteerstdebetrouwbaarheidvanmodelgegevensopeenstatistische
wijzekwantitatiefwordenweergegevenenals zodaniginhetgrondwatermodelwordengehanteerd.Kwantificeringvandebetrouwbaarheid
vanmodelgegevens zouonderanderedoor toepassingvaninversemodellenkunnenwordenbereikt.Ditzijnmodellenvoordeverzadigde
'grondwaterstromingwaarmeemetbehulpvangemeten grondwaterstanden
enbijbehorenderandvoorwaardenbodemconstantenkunnenwordenberekend.InNederland zijnopditmomentnochdeinverse.modellen,noch
grondwatermodellentenbehoevevandebepalingvandebetrouwbaarheidvanmodelresultatenbeschikbaar.
Hetzouvanbelangzijnomnureedsbijdegegevensverzamelingin
hetveld,eninterpretatievandergelijkeveldgegevens (kartering),
meeraandacht tegevenaandnbetrouwbaarheidsaspecten.
6.3

Doelstellingmodelonderzoek
Hetbelangvaneenadequate formuleringvandedoelstellingvanhet
modelonderzoekisevident:daarmeewordtinzeersterkematerichtinggegevenaandewijzewaaropvanhetmodel gebruikwordt gemaakt,
metalsdoelbinnendegegeventijdsruimteeenoptimalebesteding
vanfinancielemiddelenenmankracht tebewerkstelligen.
Dedoelstellingvanhetmodelonderzoekmoetdoormiddelvanzeer
concrete,eenduidigehydrologischebegrippenwordenweergegeven.
Eenonderdeelvandezehydrologischemodeltechnischedoelstelling
zouookdebetrouwbaarheidvanmodelresultatenmoetenbetreffen.
Dedoelstellingvaneenmodelonderzoekzoubijvoorbeeld kunnen
zijn:"Berekendetijdsafhankelijkeverlaging vanhet freatische
vlakingebiedA gedurendedeopeenvolgende,meteorologischgemiddeldegroeiseizoenenalserelkjaarbeginmeiingebiedBeen
constantegrondwateronttrekkingwordt gestart (naderespecificatie
debietenliggingputten),diegedurende3maandenwordtgecontinueerd,enalsingebiedChetpeilvanhetoppervlaktewater tijdens
elk'groeiseizoenmeteenbepaaldehoogte tenopzichtevanhetbestaandeniveauwordtopgezet."Berekentevensdebetrouwbaarheid van
devoorspellingvandevoornoemdeverlagingen".
Dedoelstellingvanhetmodelonderzoekkomt totstandinoverlegmet
debeleidsgerichtemodelgebruiker,diedehydrologische studieopzet
endeuitvoeringdaarvancoordineert,endetechnischgeorienteerde
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en-beperkingendedoelstellingvanhetmodelonderzoek realiseert.Het
procesendeaspectenvandefonnuleringvandedoelstelling vanhet
modelonderzoek zijnbeschreveninhoofdstuk4.
6.4.

Invoergegevensmodel
Indezeparagraafwordtingegaanopdevoordemodelberekeningbenodigdeinvoergegevens.Dezegegevenskunnenopvelewijzen (onderverdelingingroepen)wordengepresenteerd.Inditrapportwordtdenavolgendeindeling gehanteerd:
a.discretisering inruimteentijd;
'b.hydrologischeparameters.
De.invoergegevensvoorhetsturenvanhetrekenproces,zoalsconvergentiecriteriaenparametersvandenumerieketechniek,zullenin
ditrapportnietwordenbesproken.
£d_a1_Disere£i£ering_inruimte_entij_d
Alsgebruikwordtgemaaktvannumeriekemodellenmoethetmodelgebied (een-,twee-ofdriedimensionaal)ineenaantalsubgebieden
worden-verdeeld.Bijdeeindigeelementenmethodenoemtmendeze
subgebieden "elementen".Eendergelijkeopdelingvanruimtedoor
elementenheetdan"ruimtelijkediscretisering".
Watdegeometrievanhetonderzoeksgebied betreftmoetinformatie
wordengegevenoverdelocatiesvanzakenzoalsmodelranden,drainagestelsels,plassen,grondwaterwinningen,e.d.
Dematewaarmeede.modelinvoer dewerkelijke geometrieweergeeft
beinvloedtdemodelresultaten.Menzouimmersdewerkelijke.geometrie tenbehoevevaneenmodel inprincipe'exactkunnenweergeven.
Bijdetoepassingvannumeriekeniet-stationairegrondwatermodellen
wordtdedoor terekenen tijdsperiodeineenaantal tijdstappenverdeeld.Eendergelijkeonderverdelingheeteen"discretisering in
tijd".
Dematevandiscretiseringnaarruimteentijd isvaninvloedop
denauwkeurigheidvandemodelresultaten.Doordeelementenen/of
tijdstappenvoldoendekleintekiezenkandeonnauwkeurigheid ten
gevolgevandediscretiseringnaarbehoeftewordenbeperkt.
Indemeestegevallenzal deonnauwkeurigheid verwaarloosbaarklein.
zijntenopzichtevandeonbetrouwbaarheid vandemodelresultaten.
Ditlaatsteishet gevolgvandeonzekerheidoverdewaardenvan
dehiernatebesprekenhydrologischeparameters.
ad^b_Hyjir£log_ische£a£amete_rs
Onderhydrologischeparameterswordenalleinvoergegevens verstaan
dienietbijad.azijnbesproken.Doormiddelvandezeparameters
wordtenerzijdsdefysischestructuurvanhet inhetmodelweergegevenhydrologischesysteemvastgelegd,anderzijdswordendaarmee
ookdeinvloedenophetsysteembeschreven.Dehydrologischeparameterskunnenwordenonderverdeeld indevolgende tweegroepenvan
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invoergegevens:
I . tijdsonafhankelijke;
I I . tijdsafhankelijke.
ad.I..Tijdsonafhankelijkeinvoergegevens
'Alsvoorbeeldenkunnenwordengenoemd:
- doorlaatvermogenenbergingscoefficientvanwatervoerendepak-.
ketten;
- hydraulischeweerstandvanslechtdoorlatendelagen;
- drainageweerstandvanopenleidingen;
- grondwaterstijghoogtenenfluxenlangsdemodelrand (kunnenook
tijdsafhankelijk zijn);
- peilenvanhetoppervlaktewaterstelsel,zoalsslootpeilenenrivierpeilen (kunnenooktijdsafhankelijk zijn).;
-vochtkarakteristiekvandegrond;
-doorlatendheid indeonverzadigdezone.
ad.II.Tijdsafhankelijke invoergegevens
Alsvoorbeeldenkunnenwordengenoemd:
- aanvullingvanhetverzadigde grondwatervanuitdeonverzadigde
zone;
,
- onttrekkingsdebiet vangrondwater;
-worteldiepteenbladoppervlakte-indexvaneengewas;
-meteorologischegroothedenzoalsneerslag,straling e.d.
6.5

Calibratiemodel
Onderdecalibratievanhet"modelwordthierverstaandebepaling
vandewaardenvandehydrologischeparameters,zoalsdezein-de
voorgaandeparagraaf zijnomschreven.Hiernazalachtereenvolgens
wordeningegaanopdeinontwikkeling zijndeinversecalibratietechniekendethansgebruikelijke "trialanderror"calibratieaanpak.
Eenvandetechniekenwaarmeeinde (naaste)toekomsteengeohydrologischmodelzalkunnenwordengecalibreerd,metnamewatbetreftbodemconstanten,zijndeinversemodellen.Uitgaandevande
beschikbare gegevensovergrondwaterstanden enafvoerenengebruik
makendevandekwalitatievekennisoverdegeohydrologischeopbouw,
kanmetbehulpvaneeninversmodel eenkwalitatiefbeeldworden
verkregenoverbijvoorbeeldderuimtelijkevariatievanhetdoorlaatvermogenvaneenwatervoerendpakket.Eeninversmodelkanwordengebruikt incombinatiemetaanvullendemetingen,zoalspompproeven.Behalvedateendergelijkewijzevancalibratiebeduidend
goedkoperkanzijninvergelijkingmethetuitvoerenvandiepe
boringenkanmetbehulpvaneeninversmodelookeenbeeldworden
verkregenvandebetrouwbaarheidvandedaarmeeberekendebodemconstanten.(InNederland zijnthansgeeninversemodellenbeschikbaar.Dergelijkemodellenwordenmomenteelvoornamelijk inde
VerenigdeStatenontwikkeld.)
Eengangbareaanpakbijdecalibratievaneenmodelisdezogenaamde
"trialanderror"methode.Daarbijwordendewaardenvanbodemconstantenzodaniggewijzigd totdatdemethetgeohydrologischemodel

- 25-

berekendegrondwaterstandenen/offluxenmetdewerkelijkegrondwaterstandenc.q. fluxen"voldoende"overeenstemmen.Voorhethanterenvan'de."trialand error"methodeishet eenvereistedatde
hydroloog-modelgebruikerookeeninzichtheeft indegeohydrologischeopbouwvanhetdesbetreffendemodelgebied.Ditheeftte
makeamethetfeitdatnagenoegdezelfdemodelresultatenmeteen
zeergrootaantalverschillendecombinatiesvanparameterwaarden
kunnenwordenverkr.egen.Alshulpmiddelvande"trialand error"
calibratiemethodekangebruikwordengemaaktvandegevoeligheidsanalysevanmodelresultaten (ziepar.6.6.).Opdezewijzekunnen
dieinvoergegevenswordenbijgesteld dierelatiefdesterksteinvloedopdemodelresultatenhebben.
Metdeinversemodellenisnogweinigervaringopgedaanmaarhet
zieternaaruitdatde"trialand error"methode tenopzichtevan
deinversetechniekdevolgendenadelenheeft:
- menkanernimmerzekervan zijndatdeals"beste"'gekozen
combinatievanparameterwaarden inderdaad de"beste"is(inversemethodeisobjectief),
- erkangeeninzichtwordenverkregenindebetrouwbaarheidvan
parameterwaarden;
- demethodeisduur inuitvoering enzeerarbeidsintensief;
- demethodeleidtindepraktijkveelal totteleurstellende resultatenofhetonterechtevertrouwenindebetrouwbaarheid
vandeparameterwaarden.
Erdientechterbedacht tewordendatdeinverse techniekook
nietaltijd succesvolkanzijn,ditvooraldooreengebrekaan
(betrbuwbare)gegevens.
«

6.6.

Gevoeligheidsanalyse
Degevoeligheidsanalyseshoudtin:
- heteffectvanstructureleveranderingen ineenmodelevalueren.
Eenvoorbeeldvaneendergelijkeveranderingkan zijnhettoepassenvantweeverschillende typenrandvoorwaarden.
- het rela'tievebelangvandeschematisering (inruimteen/of tijd),
vanparameters enrandvoorwaardenbepalen.
Eengevoeligheidsanalysekanzoweldeinitieleenandererandvoorwaardenalsalleparametersvanhetmodelomvatten.
Veranderingen inuitkomstenzijneenmaatvoordeveranderingen in
hetgehelesysteemgedraginvergelijking toteenreferentiesituatie.
Voor eengevoeligheidsanalyse zalmenvandezereferentiesituatie
uitmoetengaan,waarbijvervolgensderelevanteparameters en
randvoorwaardenwordengevarieerd.Deaantebrengenvariaties zullenfysischverantwoordmoeten zijn.Hetmaar lukraakallevariabelenmeteenzekerpercentageveranderengeeftvaakaanleidingtot
onzinnigeuitkomsten.

6.7.

Verificatiemodel
Deverificatievanhetmodelbetekentnietsmeerennietsminderdan
toetsingvanhetmodelaandewaargenomenwerkelijkheid.Daarvoordienen
waarnemingeninhetveld tewordengebruikt.Dit zullenbijvoorkeur
waarnemingenzijn dienietreedsvoordeijkingvanhetmodel zijn
gebruikt.
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Hetisvangrootbelangdatverificatieplaatsvindt.Hieruit2al
namelijkduidelijkwordenofhetdesbetreffendemodelgeschiktis
voor toepassingenindepraktijk,datwilzeggenof.hetgeschikt
isvoorhetmakenvanvoorspellingen.Voordeverificatie dienen.
daaromvooralgedragingenvanhetmodelonderextremesituaties
(bijvoorbeelddroog,natjaar)wordenmeegenomen.Hierdoorwordt
voorkomendatmethetmodelhydrologischesituatieswordenvoorspeldwaarvoorhetmodelniet isgeverifieerd.
Debeoordelingvandekwaliteitenvaneenmodelgeschiedt aandehand
vandoordemodelgebruikerop testellencriteria.Terwillevande
objectiviteit zouhetwenselijk zijnkwantitatieve criteriate.hanteren,bijvoorbeeld deinstatistische zinuitgedruktenauwkeurigheidenbetrouwbaarheidvanhetmodel.
6.8.

Toepassingmodel
Nadatindeverificatiefasevastgesteld isdathetmodel aandegesteldeverificatiecriteriavoldoet,kanhetmodelwordengebruiktom
dedoelstellingvanhetmodelonderzoek terealiseren.
Zoalsin6.3.isbesproken zoueenbelangrijkonderdeelvandeze
doelstellingdebetrouwbaarheid vanmodelresultatenmoetenzijn.
Benadruktwordtnogeensdatvoorvoorspellend.gebruikvanhetmodel
voorkomendehydrologische situatiesnietwezenlijk-andersmogenzijn
dandesituatiesdievoordecalibratieenverificatievanhetmodel
zijngebruikt.
Modellenwaarmeedebetrouwbaarheid vanmodelresultatenkanworden
berekend,ontbrekenopditmoment inNederland.Inhetbuitenlandverkerendergelijkemodellenineenfasevanontwikkeling.
Nadateenmodelresultatenheeftopgeleverd (doelstellingvanhet
modelonderzoek isdusgerealiseerd)wordendezeresultateninhet
kadervandehydrologischestudie,waarvanhetdesbetreffendemodelonderzoekeendeel•heeftuitgemaakt,gelnterpreteerdenbenut.
Evaluatievanmodelresultaten zou,metnamebijhetnietvoldoen
aandeverwachtingenmetbetrekking totbetrouwbaarheid vanmodelresultaten,kunnen leidentoteenbeslissingomaanvullende (of
meerbetrouwbare)modelinvoergegevenstegaanverzamelen.
Indiennodigkandan,inwisselwerkingmetdeeventueleopdrachtgever,eennieuwec.q.aangepastedoelstellingvanhetmodelonderzoekwordenopgesteld.Ditisbijvoorbeeldhetgevalalsdegewenstebetrouwbaarheidvanmodelresultatenmetbestaandeinvoergegevensnietgehaaldkanwordenendeverzamelingvanaanvullende
(meerbetrouwbare)gegevensomfinancieleofandereredenenniet
mogelijk is.
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7.

COMPUTERPROGRAMMATUUR;KWALITEITSZORG

7'.1

Bepalingvandegewenstekwaliteit

.•

Bijhetmakenvancomputerprogramma'smoet ernaarwordengestreefd
omdekwaliteitvandeprogrammatuur endehoeveelheid documentatie
telatenovereenstemmenmethet toekomstiggebruikendeaardvan
de teontwikkelenprogrammatuur.
Daarbij zijneenaantalaspectenvanbelang:
a.Degebruiksfrequentiekanzeerverschillend zijn.Quaopbouwen
documentatiewordenrelatief lageeisengesteld aanprogrammatuur
dieslechtseenmaalwordtgebruikt,zoalsadhocprogramma's
voorhetproducerenvaneentabel.Heelhoge eisenwordendaarentegengesteld aanprogramma'sdieveelvuldigofzelfscontinu
wordengebruikt.Danmoetsomszelfsrekeningwordengehouden
metdemogelijkheidvanwederzijdsebexnvloeding zoalsbijhet
gelijktijdigmuterenvaneenyerzameling#gegevensdoorverschillendegebruikers.
b.Hetaantalgebruikers speeltinzoverreeenroldaterwat lagereeisenaandedocumentatiekunnenworden gesteld alser
slechtseengebruiker is.Dat ismeerhetgevalalsdeze ookde
exploitatievoorzijnrekeningneemtenzekeralsdegebruiker
en-ontwikkelaar ineenpersoonzijnverenigd.
c.Deverwachte levensduurvanprogrammatuur geeftaandatnaverloopvaneenbepaaldeperiodedeprogrammatuur nietmeerzal
wordengebruikt.Bijeengfoterelevensduur isdekansdat
aanpassingen enuitbreidingenvandeprogrammatuur zullenmoeten
wordenuitgevoerd,groter.Datkanconsequentiesvoor.destructuurvanhetprogrammahebben.
d.Vanbelang istevensdematewaarinnagereedkomenvandeprogrammatuuraandegebruikers nogondersteuningmoetwordengegeven.Naarmatediegroteriszullenmetnamedeeisendiede
documentatiewordengesteld,groterworden.Deondersteuning kan
hierruimwordenopgevat:zoweldebedieningvanhetsysteemals
devaktechnischeondersteuning tenaanzienvanschematisatiese.d.
kunnenhieronderwordenbegrepen.
Speciaalhogeeisenwordengesteldalsdeondersteuningbij
het gebruiknietdoordeontwikkelaarmaardooranderenmoet
wordengegeven.
e.Tenaanzienvandeexploitatiegeldteveneensdathetvanbelang
isofdeontwikkelaar dezeverzorgtofdat eenandere instantie
dievoorhaarrekeningneemt.Inditverband isexploitatiemeer
danhetverwerkenvanopdrachtentotproductie.Ookvallendaaronder:hetbeheervandeprogrammatuur (waaronderhetzonodig
aanpassenaannieuwebesturingsprogrammatuurvaneencomputer),
hetuitvoerenvanonderhoud (waaronderhetherstellenvanfouten
enhetaanbrengenvankleinemutaties)enhetbegeleidenvan
gebruikers.Metnamein'hetgevaldatdeexploitatienietbijde
ontwikkelaar isondergebracht (ofalsdeontwikkelaarvoorkorte
of langere tijdonbereikbaarwordt)zalonderhoud pasdoelmatig
kunnenwordenuitgevoerd alsereengoedeoverzichtelijkestructuurinhetprogramma aanwezig isenhetsysteemgoed entoegankelijk isgedocumenteerd.
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f.Decomplexiteiten.omvangvandeprogrammatuur zijnmedebepalend
voordeeisendiewordengesteld aanprogrammatuur endocumentatie.Bijzeereenvoudigekleineprogramma's zalmenlaterweinig
probiemenondervindenbijhetonderhoud alsdedocumentatiewat
summier'is.Complexegrotesystemenvergendaarentegenaanzienlijkmeer.
g.DeverLangdebetrouwbaarheid vanhetsysteem (d.w.z.dekansdat
deresultatenvanhetsysteemfoutlooszijn)heeft consequenties
voordetestelleneisenaanprogrammatuur endocumentatie.
Speciaalvanbelangzijnsituatieswaarinzeerhogekostenverbondenzijnaanhetgebruikvanprogrammatuur (enduseenfout
ernstigefinancieleconsequentieskanhebben)ensituatieswaarbijnahetoptredenvaneenfoutbinneneenkorte,vastgestelde
tijdhetonderhoudmoetzijnuitgevoerd.
Menzalzomogelijkbeveiligingen indeprogrammatuur aanbrengen
dieervoorzorgdragendatdegebruikerbijeventueeloptredende,
onwaarschijnlijke (tussen)'resultatenindeloopvandeberekeningengewaarschuwdwordtdatermogelijk ietsmisismetde
berekening.Dezefoutensignaleringmoetopeenvoordegebruiker
herkenbarewijzewordengegeven.
7.2

Werkvijze
Omprogrammatuurvangoedekwaliteit tevervaardigenmoetmen
volgens gedisciplineerde,goedgestructureerdemethodentewerk
gaanenzaleropeenaantalniveau1sdocumentatiemoetenwordengemaakt.Indatgevalisdekansgrootdatdeprogrammatuuraandeve'rwachtingenzalvoldoenenonderhoudbaar isen•
datondersteuningkanwordengeleverd.
Deschijnbareextrainspanning,diehetmakenvangoededocumentatieenhetvolgenvangestructureerdemethodiekenmet
zichmeebrengenwordenindeloopvanhetproject enzeker
nahetgereedkomenervanveelalmeervoudig.terugverdienddoor
degoedetoegankelijkheid vanallevoorlatereactiviteiten
(incl.eventueleuitbreidingen)benodigdeinformatie.Eengoedewerkwijzebijeenprojectdat totdoelheefteencomputerprogrammatevervaardigen,zieterinhoofdlijnenalsvolgt
uit:
a.Bijdestartvaneenproject zalmeneenvoorstudiemoeten
verrichtenwaarindeprobleemstellingaandeordekomt.
Daarbijmoethetdoelzoscherpmogelijkwordenomschreven,
onderzochtophaalbaarheid enwordenalternatievenglobaal
bekekenenafgewogen.Deze faseisnodigomzekerheid te
krijgendatdeuit tevoerenautomatiseringswerkzaamheden
nodigenzinvolzijnendatuitdeverschillendealternatievendejuistewordtgebruiktalsbasisvoorhetproject.
Hetiszinvolomineenverslagdeontwikkelde gedachtenen
conclusiesvastteleggenopdaterlaterindeloopvanhet
projectopkanwordenteruggevallen.
b.Alsernaeenvoorstudievoldoendeduidelijkheidoverhette
startenprojectisverkregen,ishetvangrootbelangdatmen
v66rhetontwerpenvanhetprogrammasysteemzorgvuldigspecificatiesopsteltwaaraanhetsysteemzalmoetenvoldoen.
Hetverdientaanbeveling omeendeelvandespecificatieste
schrijvenindevormvanlateruittegevengebruikersdocumentatie.Daarmeewordtvoorkomendatdegebruikersvriendelijk-
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ontwerpinplaatsvanandersom.Indespecificatieswordtniet
alleendevoordegebruikerzichtbarebuitenkantvandeprogrammatuurvastgelegd.Ookishetvanbelangomtedefinieren
welkeanderevoorwaardenvoorhetontwerp zullengelden.
Datkanbijvoorbeeld demogelijkheid zijnvanaansluitingvanhet
programmaopanderereedsbestaandeprogrammatuurofgegevensbestandenofdemogelijkheid voordegebruikeromzelfdoorkoppelingmeteigenmoduleshetgegevensverwerkingsproces tebeinvloeden.Ookkanhetvanbelang zijnhieraldeverlangdenauwkeurigheidsgraadvastteleggenalsdatvaninvloed isopdetekiezen
numeriekeprocedures.Despecificatiesvormendebasisvoorhet
verdereverloopvanhetproject.Zijdienendaaromgoed teworden
vastgelegd.
c.Nadathetteontwerpencomputerprogrammaduidelijk isgespecificeerdkanhetontwerpwordengemaakt. (Indepraktijk zullende
verschillendefasenvaneenproject elkaarwelenigszinsoverlappenomdatindespecificatiefase erwelglobaal zalwordennagedachtoverdestructuurvanhetteontwerpenprogramma).
Vanbijzonderbelangishetomvolgens gestructureerdemethoden
tewerktegaan.Erzijnvelevandiemethodenbekend.Eenveel
toegepastetechniekstaatindeliteratuurbekend alsdeStructuredDesignmethodevanMyersenConstantine (zieondermeer
hetboekComposite/Structured DesignvanMyers).
Debelangrijkstekenmerkenvandiemethodezijn:
I., een-analysevandevoorhetrekenprocesbenodigdegegevensstromen;
II. eenanalysevandeinhet rekenprocesbenodigdfuncties;
III.kwaliteitseisen aandeprogramma-onderdelen.
Inde'praktijkblijktdeze-methode'toteenzeergrondigeontwerpprocesteleiden.Dedaarvoorbenodigdeschijnbare extratijd
wordt terugverdiendbijhet laterebouwenvanhet systeemomdat
dooreenduidelijkengoed gedefinieerd ontwerphetindebouwfasenietmeernodigzalzijnhetontwerpnogeensuit tebreiden
ofbij testellenomdatsommige aspectenniet zogoeddoordacht
bleken:
d.Alshetontwerpvanhetsysteemgoed isvastgelegdkanmetbouwen
wordenbegonnen.Hetbouwenvanhetsysteemomvathetprogrammeren•
inclusiefdemachine-afhankelijkebesturingsprogramma'senhetver" vaardigenvandocumentatie.Daarnaastisindebouwfasehettesten
eenbelangrijkeactiviteit.Deproceduresencriteriadiebijhet
testenwordengehanteerdmoetentevorengoedzijnvastgelegd.Het
testenkanstatischendynamischgebeuren (Statisch:bezienofalle
statements,labelsetc.wordendoorlopenc.q. gebruikt;dynamisch:
afdrukkenvandewaardenvanvariabelen tijdensdeloopvanhet
programma).Voorhet testenzijnveelalstandaardprogramma'sbeschikbaar.Veelalzalhet testenvanmoduleninonderlinge samenhang"van'kleinnaargroot"gebeuren:eerstwordenmodulenafzonderlijk getest;vervolgens steedsmeermoduleninsamenhangend
verband.
*
.
e.Indiendeexploitatienietdoordeontwikkelaarwordtverzorgd
zaldegereedgekomenprogrammatuurvolgensduidelijkeafsprakenomtrentkwaliteitvandeprogrammatuur enverantwoordelijkhedenvandebetrokkenenmoetenwordenovergedragen aandeinstantiediedeexploitatiegaatverzorgen.
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mengrondig,gedisciplineerd envolgens eengoed aangegeven
methodiek tewerk.Datbetekentdathetprojectmanagementgoed
gevoerdkanworden.Dekosten,inspanningenenbenodigdetijd
zijndanbeheersbaar.Dekans isdaarmeevergrootdathetontwikkeldeprogrammasysteemgoedzalovereenkomenmetdeverwachtingenvandegebruikers endatexploitatievanhetsysteem
geenonevenredige groteinspanning zalvergen.Latereuitbreidingenvaneensysteemkunnen,alseropisingespeeld,eenvoudigerwordenaangebracht.
Hetmakenvandocumentatieisbijdebeschrevenwerkwijze geen
sluitpostmeer.Immers,indespecificatiefasewerdenreeds
delenvandegebruikersdocumentatiegeschreven.Indeontwerpfase
wordenbelangrijkedelenvandesysteemdocumentatiegeschreven,
terwijlindebouwfasemodulennaderwordengedocumenteerd.
7.3

Documentatie
Tenaanzienvandedocumentatie.kannogwordenopgemerktdatzij
gerichtmoetzijnopdegroepdieerkennisvanzalnemen:
a.Deeenvoudigstevormvandocumentatie,gerichtopdeeventuele
gebruiker (niveau2)ofopeenmanager (niveau 1)dieprogrammatuur
voor zijngroepzoekt,bestaatuiteenof enkelevouwbladenwaarop
staatvermeld:denaamvanhetprogrammaenvandeorganisatiedie
het terbeschikking stelt,toepassingsgebi.ed,mogelijkhedenenbeperkingen,voorwaardenwaaronderdeterbeschikking stellingkan
plaatsvinden.
b.Eenwatuitgebreiderevormvandocumentatie (metnamebedoeldvoor•
gebruikersniveau 2)isdegebruikershandleiding.Dezebevat-een
watnadereomschrijvingvandemogelijkheden enbeperkingen,eventueelgeillustreerdaandehandvanenkelevoorbeelden,Degebruikershandleidingbevatverdereencompleetbedieningsvoorschrift.
Zonodigkunnenindehandleidingrichtlijnenofsuggestiesworden
opgenomenvoorhetgebruikendeinterpretatievanderesultaten.
Debeheerderkandezerichtlijnenensuggesties zonodigbijstellen
naaraanleidingvangebruikersevaluaties.
c-Eennoguitgebreidervormvangebruikersdocumentatiekanbestaan
alsdegebruiker (niveau2)degelegenheid heeftomzelfonderdelen
vandeprogrammatuur tewijzigen,ofdeloopvanderekenprocessen
ingrijpend tebeinvloedendoordestructuurvanhetprogramma te
veranderen.Daarvoor zaldegebruikeruitgebreidedocumentatie
omtrentdestructuurvanhetprogramma endefunctiesvandemodulennodighebben.
d.Voordebeheerdervandeprogrammatuurzaleennog uitgebreidere
vormvandocumentatie terbeschikkingmoetenstaan.Eenuitgebreidebeschrijvingvanallemodulenvormtdebasisvooreen
effectiefbeheerenvoordemogelijkheid toteenlatereuitbreidingofwijzigingvandeprogrammatuur.
Afhankelijkvandekwaliteitseisendiemenaandedocumentatie
stelt,zulleneenaantalaspectenindedocumentatiemoetenworden
opgenomen.Inbijlage2zijnweergegevendiepuntendieinelk
gevalindocumentatieszoudenmoetenwordenopgenomen.
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8.

COMPUTERPROGRAMMATUUR;BESCHIKBAARHEIDENTOEGANKELIJKHEID

8.1.

Beschikbaarheid
Eencomputerprogrammadatwordtbeheerd dooreenbepaaldedienst
ofinstellingkanaldannietbeschikbaarwordengesteldaaneen
willekeurigegebruiker.Dezebeschikbaarheidkanvoorwaardelijk
ofonvoorwaardelijk zijn.Invelegevallenblijkencomputerprogramma'svoorwaardelijkbeschikbaar tezijn,datwil zeggendat
zeslechtsmogenwordengebruikt indienaandecondities,gesteld
doordebeherendedienstofinstelling,wordtvoldaan.Bovendien
zijnerdannogmeerderevormenvanbeschikbaarheid teonderscheiden,namelijk:
- hetvolledigbeschikbaarstellenvande computerprogrammatuur
doormiddelvandegebruikersdocumentatie (ziepar.7.3.)en
hetvrijgevenvan (delistingvan)hetprogramma.Degebruiker
kandanzelfhetprogrammaopeeneigencomputersysteemimple-.
mentereneneventueelnaareigenbehoefte aanpassenen/ofuitbreiden.
- het toestaandatdegebruikerwelmethetprogrammawerkt,maar
nietzelfonderdelenofdestructuurwijzigt.Degebruikerreken't
vanuit zijneigeninstellingviaeenterminalverbindingofbij
debeheerdervanhetprogramma.
- hetprogrammawordtnietvrijgegeven,degebruikerkanenmag
zelfnietmethetprogrammarekenen.Welishetmogelijkdat
deeigenaar/beheerdervoordegebruiker (aldanniet inhet
kadervaneenopdracht totonderzoek)methetprogrammaberekeningenuitvoert.
*

'

InNederland ishet zodatuniversiteiten,hogescholeneneenaantal
anderegesubsidieerdeonderzoeksinstellingenhunprogramma'somniet
d.w.z.onvoorwaardelijk terbeschikkingstellenaanderden.Dekosten
gemaaktvoordeontwikkelingvandecomputerprogrammatuurwordendan
infeitenietdoorberekend.
Instellingendieopcommercielebasiswerken zoalsingenieursbureau's
e.d.berekenenwelontwikkelingskostenvaneencomputerprogramma aan
degebruikerdoor.Behalvedezekostenwordendikwijlsookdekosten
vanondersteuning endekostenvanonderhoudvanhetprogrammainde
vormvaneenzekereoverhead aandegebruikerdoorberekend.Eenonderlingeuitwisselingvancomputerprogramma'stussende tweegenoemde
groepeninstellingenwordtdaardoorsterkbelemmerd.
Het zalzinvolzijnalsereenoplossingwerd gevondenvoordeze
problemen.
Inzicht inde.beschikbaarheidvancomputerprogramma*skanwordenverbeterd indienerregelmatigeenoverzichtwordengemaaktvandeaanwezigegrondwatermodellen inNederland.DoordeTNO-adhocgroep
GrondwatermodellenenComputerprogrammatuur iseeneersteoverzicht
gegevenvandeaanwezigemodellen (CHO-TNO, 1978).Ookdoo'rdeCIADprojectgroep "Bemalingvangrondwater"isaandachtbesteed aaninventarisatievanmodellenophet gebiedvandebemalingvanbouwputten.
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Eenrecenteontwikkelingisdatdoor sommige onderzoeksinstellingen
computerprogramma's uithetbuitenlandwordenaangekocht,geimplementeerdopdecomputerenvervolgensbeschikbaarwordengesteld
aandegebruikers.
8.2.

"Toegankelijkheid
Detoegankelijkheid vaneencomputerprogrammawordtsterkbepaalddoor
hetgemakwaarmeedegebruikermethetprogrammakanomgaan,ofmet
anderewoordende 'gebruikersvriendelijkheid'vanhetprogramma.
Devolgendeaspecten2ijnvanbelangvooreengoede toegankelijkheid:
- documentatie;
- ondersteuning inhetgebruik;
- onderhoud;
- toepasbaarheid opverschillendecomputersystemen.
Dedocumentatiezalgerichtdienentezijnophetniveauvandegebruiker.Voornadereinformatieziehoofdstuk 7enbijlage2.
Vooreenefficient gebruikvanhetcomputerprogrammakanondersteuningc.q.begeleidingdoordemodelbouwerofbeheerdervanvitaal
belang zijn.Ditgeldtinhetbijzondervoorgroteengecompliceerde
programma's.
Regelmatig zaldoordemodelbouwer en/ofbeherende instantieonderhoud
vanhetprogrammadienenplaats tevinden.Ditbetekentdatfouten
inhetprogrammawordenverbeterd enveranderingenvolgensnieuweinzichtenwordenaangebracht,waardoorhetprogrammaniet zosnelveroudert enwellichtdegebruikersvriendelijkheid wordtbevorderd
Vooreenruimetoepassing ishetvanbelangdathetprogramma
'universeel'tegebruikenis,datwilzeggendathet toepasbaaris
opverschillende computersystemen.Dithoudt indatergeengebruik
wordtgemaaktvanbijzondere faciliteitenvaneencomputerendat
eenstandaardtaalwordt gehanteerd.Verderiseengoed gestruktureerde
opbouwvanhetprogramma,zoalsinhoofdstuk7wordtbenadrukt,sterk
bepalendvooreengoedetoepasbaarheid indepraktijk.
Evenalsvoordebeschikbaarheid vancomputerprogramma's isopgemerkt,
geldtookdatvooreengoedetoegankelijkheid erregelmatigeenoverzichtverschijntvanmodellen/programma'smethunkarakteristieken.
Voorbeeldenhiervankunnenwordengevondenindetabellen4t/m16
inRapportenenNota's,no.2,CHO-TNO,1978.
.
Eenanderemogelijkheid omdetoegankelijkheid tebevordereniseen
zoeksysteemvanmodellen,waarmenalsgebruikernainvullingvan
eenaantalvrageneenoverzichtkrijgtvanwelkemodellenvooreen
specifiekprobleembeschikbaar zijn.Hiertiakandegebruikercontact
opnemenmetdebeheerdervanhetgeselecteerdemodel.
Eenvoorbeeldvaneendergelijk zoekarchief ishetModelAnnotation
RetrievalSystem (MARS)vanhetInternational GroundWaterModeling
Center,HolcombResearchInstitute,Indianapolis,U.S.A.(ziebijlage 3),
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CONCLUSIES
Algemeen
1.Deledenvandegroephebbenhuncontactenalsnuttig envruchtbaarervaren.Deuitwerkingvantakenverliep somsmoeizaamen
was tijdrovend.Doorhetcontacthebbendebouwersengebruikers
binnendeContactgroepmeerbegripvoorelkaarsproblemengekregen.
Metditrapportwordt getrachtomdegedachtenvorming diehierover
heeftplaatsgevondeninbrederekringuittedragen.Indiezin
meentdeContactgroepaanhaaralgemenetaakstelling,namelijkde
contactfunctietevoldoen.
Deuitwerkingverliepmoeizaamenwas tijdrovend alsopindividuele
ledenberoepwerdgedaanomspecifiekeonderwerpennaderuitte
werken.BijdevoortzettingvandewerkzaamhedenvandeContactgroep
dienthiermeerekeningtewordengehouden (aanbeveling1).
Contact
2.Hetgebruikvanmode11entenbehoevevanbeleidsanalyse enbesluitvormingwordtalomalsnuttigervaren.Degrondwatermodellen
vormenhiervaninveelgevalleneenonderdeel.Prob-lematischis
vaakhetcontact tiissende tweepartijendieindepraktijk zijn
teonderscheiden:
a.deleveranciers,bouwersendeelsookexploitantenvancomputerprogramma's,dievanuiteenfysisch-mathematischeachtergrond,
enmethetoogopdepraktijkdeprogramma'sontwikkelenen.
diewillentoepassen;
b.degebruikers;detechnici (technischediensten)ende-beslissersdiemodellenwillengebruikenen'somszelfwillen (laten)
bouwen,eventueelmetgebruikmakingvandooranderenontwikkelde
computerprogramma's.
Dezetweepartijen trachtenelkaar tevindenopeenmarktdie,
nietvoldoendedoorzichtig is,medealsgevolgvansnelleontwikkelingenenhetgroteaantal instantiesdatzich inNederland
metdehydrologiebezighoudt.
3.Terwillevaneengoedecommunicatieishetindeeersteplaats
nodigdatmendatgenewatmenkanenverlangt,duidelijkkenbaar
maakt.Ditvereisteenzekerematevaninzichtinelkaarswerksfeer.
Deontwikkelaarsvandemathematischemiddalendienen,meteen
goededocumentatie,inzicht teverschaffenindemogelijkheden
vancomputerprogramma,datwilzeggende tesimulerenprocessen,
devereistegegevens,deteleverenresultatenendecondities
vanhetgebruik.Erdienteengoedegebruikershandleiding beschikbaartezijnendebereidheidvanhetgevenvanassistentiebij
hetgebruik.
Degebruikersmoetenhunproblemenduidelijkformuleren intermen
vaneeneenduidige technisch-hydrologische analysedieaangeeft
welksysteemmenineenmodelwilweergeven,welkegegevensmen
beschikbaarheeft,welkeinformatiemenwenst enonderwelke
voorwaardenmenhetonderzoekdenktuitte (laten)voeren.
Nadateencontactisgelegd,moetinnauwoverlegwordengekomen
toteenverdereintegratievandemogelijkhedenvaneenprogram,maendevereistenvaneenproject.
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4.Hetblijktdatineenkleinland alsNederland,decontactenin
hetpersoonlijkvlakenhetoverleg tussende (grote)organisaties
ophetgebiedvandehydrologie inhetalgemeentoereikend zijnom
tevoorkomendatomvangrijkeontwikkelingen gaandezijnzonder
datmendatvanelkaarweet.Ditisinminderematehet gevalmet
detalrijkekleinereenmeerincidentele gebruikersvanditsoort
geavanceerde technieken (waterschappen,ProvincialeWaterstaatsdiensten,waterleidingbedrijven).Dereedsgesignaleerde complexe
enveranderende "markt"ishieraanooknietvreemd.
DeContactgroep achthetdaarombelangrijk datereenstructuur
aanwezigiswaarinaandecontactfunctie tussenmodelbouwersen
gebruikersvormwordt gegeven (aanbeveling1).
5.Hetontwikkelenvancomputerprogramma'siseentijdrovendeen
kostbareaangelegenheid;vaakveelmeerdandegebruikerszich
realiseren.Eengoedeafstemmingopdeeisenvande(toekomstige)
praktijk isdaaromvangrootbelang.Ookditvereisteengoede
communicatietussenmodelbouwers engebruikers (aanbeveling1).
Informatie__enkennisoy^rdracht
6.Degebruikexmoetopeenvoudigewijze toteenkeuzekunnenkomen
vanhetcomputerprogrammadatbijdebeschikbaremiddelenengegevenshetbestgebruiktkanwordenvoordeoplossingvanzijn
probleem.Daarbijmoetduidelijk zijnwatdemogelijkhedenenbeperkingenvaneendergelijkprogrammazijn.
DeContactgroepheeft getrachthetkeuzeprobleemtevergemakkelijkenviaeenprobleemgerichteindelingvandebeschikbarecomputerprogramma's.Deverwachtingwasdathienneeeen (voor)selectie
vancomputerprogramma'skonwordenuitgevoerdmetalsdoeleen
inperkingvanhetaantalpotentieel geschikteprogramma's.Inde
praktijkbleekechterdateendergelijkeaanpakniet totdeverwachte inperkingleidde.Demeesteprogramma'sblekennamelijke
inmeerdereprobleemcategorieenvoor tekomen.
Eenindelingvandeprogramma'snaarhydrologischekenmerken
(zoalsinCHO-TNO,1978)lijktdanookdemeestaangewezenmaiiier
(aanbeveling5 ) .
7.Eengeautomatiseerd zoeksysteemzoubijhetkiezenvanhetmeest
geschiktecomputerprogrammavoorhetoplossenvaneenbepaaldprobleemvangrootnutkunnenzijn.Deopzetenonderhoudvanzoeen
systeemzouverzorgdkunnenwordendooreenvoorditdoelinte
stelleninformatiecentrum (aanbeveling4 ) .
8.Inconclusie3isgesignaleerd datdegebruikersvaakmoeitehebbenmethetduidelijk formulerenvanhunproblemenintechnischhydrologische zin.Ditwordtvooreendeelveroorzaaktdoor
gebrekaanscholing.Doorschqlingkanhetinzichtindemogelijkhedenvancomputerprogramma's enmodellenindehydrologieworden
vergroot (aanbeveling7).
Knelpjunten
9.TijdensdediscussiesindeContactgroep zijnreedseenaantal
problemennaarvorengekomenwaarmeemomenteelmetnamedege-
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bruikersvangrondwatermodellenworden geconfronteerd.Demeeste
problemenhebbenbetrekkingopdewaardedieaandeuitkomsten
vanmodelresultatenmoetwordengehecht:
- degeringematewaarininveelmodelstudieswordt ingegaanop
debetrouwbaarheid vandemodelresultaten;
- derelatietussendeomvangendekwaliteit vandebeschikbare
(ofmethogekostenaantevullen)gegevens enerzijds ende
betrouwbaarheidvandemodelresultatenanderzijds;
- detoetsingvanmodelresultatenaanpraktijksituaties.
Deaanpakvanvoornoemdeprobleempuntenzoudermateveelinspanningvergendatditalleenmaarviadeonderzoeksprogramma'svan
degeeigendeinstellingenkanworden gerealiseerd.Aangeziendit
problemenzijndieuitdepraktijkvandegebruikersvoortkomen
ishetgewenstdatdepraktijkbijdeuitvoeringvanhetvoornoemde
onderzoekbetrokkenblijft (aanbeveling 1en2 ) .
10.Deuitwisseling1vancomputerprogramma's tussendiverseorganisaties.
stuitopproblemen.Sommigenbrengenimmershunkostenvanontwiklingenonderhoud inrekening (aanbeveling3 ) .
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BIJLAGE1
SAMENSTELLINGCONTACTGROEP GRONDWATERMODELLEN CHO-TNO

Ir.E.Allersma

StichtingWaterbouwkundigLaboratorium
Postbus 152
8300ADEMMEL0ORD
Tel.05274-2922

Ir.M.G.M.denBlanken

KeuringsinstituutvoorWaterleidingartikelenN.V.
Groningerhaven7
3433PENIEUWEGEIN-ZUID
Tel.03402-60860

Drs.F.A.M.Claessen
(vanafjanuari 1981)

Rijkswaterstaat
DirectieWaterhuishouding
enWaterbeweging
DistrictNoord
Postbus19
8200AALELYSTAD
Tel.03200-41911 (vanafjanuari 1981)

Ir.W.Cramer

RijksinstituutvoorDrinkwatervoorziening
NieuweHavenstraat6
Postbus 150
2260ADLEIDSCHENDAM
Tel.070-694251

Dr.R.A.Feddes

Instituutvoor Cultuurtechniek
enWaterhuishouding
postbus35
6700AAWAGENINGEN
Tel.08370- 19100

Ir.J.Klinkspoor

ProvincialeWaterstaat
NoordHolland.
Zijlweg245-Postbus205
2050AEOVERVEEN
Tel.023-319350

Dr.Ir.R.W.R.Koopmans

LandbouwHogeschool
Vakgroep Cultuurtechniek
NieuweKanaal11
6709PAWAGENINGEN
Tel.08370-82262

Ir.K.Kovar
(secretaris)

RijksinstituutvoorDrinkwatervoorziening
NieuweHavenstraat6
Postbus 150
2260ADLEIDSCHENDAM
Tel.070-694251

Ir.J.A.Los
(voorzitter)

ProvincialeWaterstaat
Drenthe
Westerbrink1
9405BJASSEN
Tel.05920-55544

Ir.H.Ton
(totaugustus 1981)
Ir.A.W.Sleeking
(vanafaugustus 1981)

Landinrichtingsdienst
Postbus20021
3502LAUTRECHT
Tel.030-852445

Dr.Ir.P.vanderVeer

Rijkswaterstaat
DienstInformatieverwerking
Nijverheidsstraat1
2288BBRIJSWIJK
Tel.070-906628

Ir.N.W.ZuiderveenBorgesiusRijkswaterstaat
(totjanuari 1981)
DirectieWaterhuishouding.
enWaterbeweging,
DistriktZuid-Oost
AfdelingMaas
Postbus25
6200MAMAASTRICHT
Tel.043- 17744
SecretariaatsbureauCH0-TN0:
Ing.J.C.Hooghart

CommissievoorHydrologisch
Onderzoek-TN0
Postbus297
2501BD 'sGRAVENHAGE
Tel.070-850198

Bijlage 2
Minimale eisen te s t e l l e n aan documentatie .
1. Globale ojnsc^ri^jvirig
- Naam van 'het programma."
- Mogelijkheden en beperkingen
(Bijvoorbeeld:verzadigde/onverzadigde zone;aantaldimensies;
stationair/niet-stationair; tijdschaal;tijdstap grootten;randvoorwaarden)
- Korteomschrijvingvandebasisvergelijkingenendegebruikte
oplossingsmethodiek.Vooreennadereomschrijvingvanderekenmethodeverwijzennaareenpublikatiedaaroverofnaarbijlagen
bijdedocumentatie.

2. jtej^chikb^arheid
- Beherende instellitigennaamvandecontactpersoon.
- Beschikbare computer(s).
- Voorwaardenvoorhetgebruik.
(Bijvoorbeeld:kostenaspecten;mogelijkheidvoor eigengebruik
ofproceduresvoorgevenvanopdracht totgebruik)
3.Hand1eidlngbij[he_t_£ebruik
.-Invoer-beschrijving:
Omschrijvingvandeinvoerparameterseneenvoorbeeldvaneen
invoer.
-Uitvoer-beschrijving:
Beschrijvingvandeuitvoerfaciliteiten eneenhandleidingvoor
hetaanroependaarvan.
Beschrijvingvanuitvoerparameters.
Voorbeeld vanuitvber.
- Omschrijving vandejob-control,benodigdvoorhetstartenvanhet
programma.
- Beschrijvingvandefoutmeldingendiehetprogrammakangevenen
daaropdoordegebruikeruittevoerenacties.
- Eventueleomschrijvingvaneenmethodiekvoorhetafregelenvan
eenmodel.
Bij_lagen
Indiennietverwezenwordtnaareenapartepublicatieeennadere
omschrijvingvandegebruikterekentechniek.

BIJLAGE 3

INTERNATIONAL GROUNDWATER MODELING CENTER

Holeomb Ra««arca I n s t i t u t e
Butler U n i v e r s i t y
I n d i a n a p o l i s , I n d i a n a 46203 USA
T e l . 317/283-9553

GROUNDWATER MODELSEARCH AND RETRIEVAL SERVICE

TheModelAnnotation Retrieval System
TheModelAnnotationRetrievalSystem (MARS)isdesignedto facilitate
rapiduseraccessibility toinformationongroundwatermodelingcodes.
Eachmodelinthesystemisdescribedby asetofannotationsofitsoperatingcharacteristics,capabilities andavailability. Anextensive checklist,themodelannotation form,isdevelopedtodescribeeachmodelas
completely andconsistently aspossible. This listisusedtoenterthe
modelinformation intheMARSdatabase.
Forretrievalofspecificmodelinformation fromthedatabaseamodel
annotation retrieval form.isused,which isbasically thesame astheannotation form. Acomputersearch isthenexecuted,matching requestedwith.
storedmodelannotations. Informationonthesematchingmodels isprinted
eitherinsummary formorasalistingofthecompleteannotations.

TheSearch and Retrieval
TheGroundWaterModelAnnotation Retrieval-Formisdivided intomajor
categories,suchas "AQUIFERCONDITIONS," "MODELPROCESSES"and "MODEL
PROGRAMCODE INFORMATION," andintominorcategories,suchas "Confined,"
"LaminarFlow" and "Doyouneedtheprogram code?",these lattercharacteristicsdetailingthegeneralheadings.
A search.onMARSstartswithchoosingamajorcategory, ("I am
primarily interested inaquiferconditions"),andthenselectingdetail
characteristics ("I amspecifically interested inaconfined,anisotropic,
heterogeneous systemconsistingoftwooverlyingaquifersand including
systemdeformation"). Thecomputernowselectsthestoredmodelannotations,whichmatchthesecharacteristics. Anymodeldescriptions not
satisfying thesecharacteristicswillberejected.
AtthispointtheMARSuserhasselectedasub-setofannotations and
differentactionsarepossible:
A-l Theusercanrequestthattheentireannotation foreach
modelisprinted;
A-2 The usercanrequestthatthesummary'descriptionsofthese
models areprinted;'
B-l Theusercanreturntotheprevious sub-settoselectanother
setofcharacteristics;
B-2 The user cancontinuesearching fromthecurrentsub-set;
B-3 Theusercanendthesearch.

(continued)

-2AnycombinationbetweenanactionofGroupAandanactionofGroup3is
possible. Ateachlevelofthesearch,theMASSisselectingfromonly
thoseannotationsobtainedfromaprevioussearch. Ingeneral",thesearch
willbecarriedoutbyamemberoftheIGWMCstaff.
RequestingGroundWaterModelingInformation
'TheMASSisusedbysendingarequesttotheclearinghouse,defining
themodelingneeds,preferablybyusingtheGroundWaterModelAnnotation
RetrievalForm,asisdevelopedbyIGWMC. Eventually,astatementofthe
problemcanbesubmittedandtheresidentgroundwatermodelerwillprepare
achecklist.
Asearchisnormallycarriedoutinsequenceofmajorandminorcategoriesasprinted. Ifyoupreferanothersetofpriorities,youcanrank
theselectedcategories1,2,3,etc. Thecodesusedtocompletethe
checklistarea"1",a"0"ora"blank.'' A"1"meansselectthisminor
category;a"0"meansthisminorcategorycannotbeselected;anda"blank"
means"takeitorleaveit."
Fillingintheformoneshouldrememberthatthemorespecifictherequestis,thelesschancetherewillbethatanygivenmodelwillhaveallthe
characteristicsdesired. ExecutingthesearchIGWMCstaffwilloftenbe
confrontedwiththisaspect.. Ifnomatchingmodelscanbefound,wewill
sendyouinformationregardingthosemodelswhichappeartobethemost
capableofmeetingyourparticularrequirements.

CostoftheSvstem
Atthepresenttime,thefollowing.costschemeisineffect:
1. Asummarylistingofallstoredmodels,whichincludesthe
modeler'snameand'address,thenameofthemodel,thepurpose
ofthemodel,theyearofcompletion,aswellasanannotation
keywhichcanbeusedtoretrievetheentireannotationif
.moredetailedinformationisdesired.
$25.00
2. Requestforcompleteannotationswithoutexecutinga
search
1annotation
eachadditionalannotation
3. Executingasearch
Eachselectedcompleteannotation
Eachsub-set-summary

" •
per20models

$5.00
§1.00
$5.00
$1.00
$1.00

Aninvoiceforthecostoftherequestedservicepluspostagewill
besentfollowingtheshipmentoftheresultinginformation.
FurtherInformation
•RequestsforIGWMCservicesshouldbesenttothePrincipalInvestigator
oftheInternationalGroundWaterModelingCenterattheHolccmbResearch
Institute,whoisalsoavailableforfurtherinformationonthegroundwater
modelingactivitiesofHolcombResearchInstituteorongroundwatermodeling
ingeneral.
7/i/ai

INTERNATIONAL GROUNDWATER MODELING CENTER

Holcomb a a s a a x c a X a a t i t i r e a
3uti«r 0nivar3ity
I n d i a n a p o l i s , I n d i a n a 4 6 2 0 8 OSA
T«l. 317/233-9533

GROUNDWATER MODELANNOTATION RETRIEVAL FORM

« O S W CONDITICNS (coatinuad)

23J0I3EE | ' " ' " uni-WM

Two ovarlying a q u i i n _____
Tare* ovarlying aqoLfars _____
Many ovarlyiag aquifars _____
Clanging aquifar conditions la eiaa ____
Whicat
Clanging aquifar eonditieaa i a spaca
'
Which*
Addraast
ITCW CCHOITICNS (?laaaa ettaeic as appropriata)
Staady flow
ttastaady Cow _
3aturatad flow

Talapooaai

Onsaturatad flow
Zntar Slow
.

300NDAXT CCKDITIOSS (Plaasa esacic aa appropriata)
A i f i l i a t i o a j (Plaasa ehacfc ona)
Coasultaat _____
Municipal govarsoant ____^

Constant Baads _____

Tidal fluctuations __

Clanging haads _____

I n f i l t r a t i o n _____

Constant iliac

Croundwatar racaarga
walls _____

Clanging flux ______
Saad dapaadaat flux
Mo flow _____

Stata govarasant _____
raearal govazsaane _____

fraa surfaca _____
Saapaga surfaca ____

?lannirg agancy _____

,Wall caaractaristics
Constant Jumpaga

•

VaxAanla ptxspaga ^ ^
CtSari

navalila axtarnal,
boundary ______

3asaarc_ laboratory _____
Caivarsity _____

SCH?AC2 not a£XAX_D CSU»CT_3IST2C3 (?la<
or esacic as aspropriaca)

Otaar:

:Z5ZZED HOCZZ CZV>ACTZ515?T&

AQOXTSRCCKOITICMS O l i u a J i l l la e r caacX as appropriata)
Canfinad ( u u i i u ) _____
Aquitard _____
• Saai-coafinad (laaJcy artasian) _____
Sfcoraga l a confining layar _____
Oalayad y i a l d frca ateraga _____
Isotropic ____^
3oaogaaaous ^ ^ ^ ^
Hataroganaous _ ^ ^ ^

Aqu-far lyatas daforaaticn _____
Aqtuiar ccaoaction

Hatar balanea of surfaca
vatar iaciudad _____

?eads __

Zlavatioa of surfaca
bad _____
Springs _____

Sivars _
?oldars
Svasas _
Oehaxi

Scnogaaaous _____

Nitrogen componants

Baearogaaaous __

Organic _____ •

S u l t i p l a fluids
S a l t vatarfrasn watar __

Hydrocartons _____

SCaaa-watar _ _ _
Air-watar _____
Oil-water

Anisotropic _____

» dual aoroaity _____

Laicaa __

H5XB COMDITICNS OlCiXJDE^ 21 MCBSL (Plaasa f i l l l a or
chacX as appropriata)

Watar t i b i a (poraatic> _____

rracturad systaai - dlscrata fraciuraa

Tiaa v a r i a b i l i t y of surfaca watar staga _____

_

Total disaolvad
solids

3aavy aatala _____
Jastieidas,
Sarnieidas _ _ _ ^
Sadioactiva _ _ _ ^
Coliioras _____
raaraal properties
Ccrpressibility _ _ ^

Contasuaants, ?oliutanS3,
Dansity _ _ ^ ^
-aaciiata _
Ciloridas _ _
Oteari
Sulfates

?aca I
MCDS. OUTPUT raCTT.iraS (eaaeis-adj

nOCZL 75CCSS3 (Jlaaaa J i l l l a ox esacx aa appropriate)

BISS a a i r i t i r

Caacaaeraeiaea o i
waeas caaatir.xaata

Zydraulie raaiaiaaea
c a a i i a i a ? Layas ___
3ydrauile raaiaaanca
s l n z s w d , Laicabad._

J r a c i p i s a t i e a rata*
Svapasasion rata* _ _
•Tispaqa saeaa _____

aiapaxsiviey ______

i r a i - i e - a l racaaraa

Tsaaaal esaciictiTtty
Ta—pasaaara _____
f l u i d daaaiey ^ ^ ^
?loti»d. —caealea ( t i s a iariaa sazva - u c ,
.saaJL'eLLierlbue-ea aao - -da)
Saads
eae _____ acta
naxas
.
__ c ______ _ j _
l a or asacta
aa appropciaca)
t a g i i a a _U.ca _____

Crap azodaee-ea _ _ _ _

Hacria a-tea? _____

Csa}_UCT_—i <uu> _____

Zesasaxes _____

ataea—iaie iasue ___

Opsisi-aciaa _____

Sescsas—ttf paraaacas
dlaczisuticaa _____

•OuLlSxacieB _ _ _ _
- Cxllacaclea accaxac- __
bermgam sroelaa _____

aaa_eama« s a c i j i c a a

.

Valocieiaa

i«c

?JB—«raea—i

eac _ _ _ _ _ ads _____

Csaeaaezaeisaa ot waeas
esnaxisaaaca

-_a

Sac _____ -<±» _____

Oeiasi

s s s _____ ada _____

3AS" nCffTTya rca. .<CSS. (?l*aa« i l l l la ar saaca
u acpraer^aea)
r i a i « a ai**»saac» _____ '

'otsars

r i a i t a aiaoaas _____

S*aaiciTity aaalysia _

Aaaiy-iaal (aaeaod at laacaa taciadad) _____

_n~r a*3vor » e a (?ia-_«

I s os saacfc u

Ocaars

— Asaal Vaiaaa
Zla-aaiaa o i I—3d _____
Slavacica at i q a - i a s
»9»
I l a - a a i o a at a q a i i s r

Sydraulis raaiaaaaea
esaiiaiaa; layar _ _
3ydx_o_.e n u j t a a n
n T - r S « i . l_k-bad _

Tsicksaaa at aqciiax __
Cla-aciaa at ruriaca
watae aoese—a. _____
iaads _____

Sl_*d, -_—nd
iaocazaaacris

Tr.ainal easaci—f ____
Spoelila aaae _____

CrtaooeaaX

r i a - d daaaiC7 _____

Tsanl a i1» i v t - 7 _____

S p e c i f i c waiaas _____

?ora*i=7 _ _ _ _

Cacay rata

itsraca e a a i ' - s i a a e _ _
Jpaciiio yiald
_Uiu»i-is7 _ _ _ _

tr.'.tial - n a U e r
ceacaaaraaieaa oi
• **tmt eeaaci—oaaca

Spatial Giarac^ariJtiea
Saeasaead zena

— 3auadary Condition*

y

laopaxaoatric
^oadrilatarxi

.Tsasaal cenductiTiry

Tasptsacara _____

>•—s«*biiiey _____

•

riuxaa

'_ma'_(g CT MCDS..(Jlaaaa i'JJ. La a s caacx aa
apjtrpn a c a )

01ip«rji-±S7 ______

Soateaa _____

Saada

waieaj
Liaaas J—jcraasaia^ _____

ascsopriaaa)

ID v « s e i « a i _ _ _ _

frsapaga rata*

23 a o s i s a a t a i _____

.

Jraciaiea-eioa rata* ___
£Tapoeranaplracion
n u < _____

IS —irttcai _____
30

Craand vaeas raeaa—;•
saeaa

5 - i d iatarrala _____

taicial

Susoa* a* aodaa _____

Svssoa* a i sis

IS -•—ileal _____

Itap

ID aosiaoacal _____
Z3 ~ i s _ . e a i _____

iaeaaaaaca

•:ieda location a s
ceosaiaataa _____

a

Irrar e r l c a r i a

Tiaa, f l a p saquaaea _ _ _

C7Uad=isal or radial

Csaact

»cc

OCTSCTracn.:—:
apprspcata)

•

c y l i n d r i c a l a s radial
Oasacisratad roaa 13 aorisoaaai _____

— Made! OaxacaaSiJeica

i r t d OriaatAticn aad Slaia?
( 9 1 *J

?laa ox iinr!-mrtl

»iaw _____ .

Craaj-iacaiaaal ar -rartical ~la« _____

taolaa

a x i a l *y—oacry _____ "•

AffUiia* sac •e=7

?«r=>aaoi__—7 _____

3aada _____

ISaaaaiaai—ir? _____
Se-~aqa s s a l £ i e i a a s

•felaciuaa

10 horiaeatai _____

Spac&iia y i a l d _____

7*_xaaia i l a a ?rid _____
ftevaola f 1 - _____
3caas:
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MODEL750G3AM CODE S~OKMAXZOH (continued).

GZCtsraX Of MODE! (contisuadj

Maximum coat at available codat

— 8iuaba_> of Modai Nodas
I - 10

10,300 - 100.000

10 - 100 ______
100 - 1.000 _____
1.000 - 10,000

> 100,000 _____
Variasla

Oaairad Jora ai availablecodat
Carddade Yea_____ So ____

.

Pinch typa specification*
Tap*

S3UAXXCH SOITCW —;C3MQCS (Plaasa f i l l i s or caacJc as
appropriata)
Causa-Saidal (point o-a* Mathod of charaetarrelaxation)
istica
List succassiva ov-r
ralaxatios _____
Altamaftna diraction_

Taa_____ So _____

Headertypa speciiicatiom
Printed listing Ye*____ So _____
Most auser's-annulba available?

Particla i s • c a l l _
Waientad.raaiduajj _

"-•"___ Mo — _
Mustcodahavebeescheckedagainst theory?

' Pradictor-corractor

Itarativa; altaraatiag
dlractioat ______
Gauss alisunacion _____
Oolasky squsxs root__
0ooJ_t_la _____
?oint Jacob!

Strongly i m p l i c i t __
l a p l i e i e ______
Explicit

Yes_____ «ie_____
.lustcodacavebaasappliad soiield problems?

.

Taa'

so ____

Crank-Slcolsoo _____
:iM3tcodahaveba«oappliad to research arsolaos?

Ottari

Yes '

SRflOa a i T B U (Plaasa J i l l la ar ehadc as appropriate)
Waear baXanea ovar aodal _____

So _____

Must codahavebaan appliad to dassrooavorx?
Yes_____ Mo _____

Sua haad eaaaga over aodal b t c w a s Iterations

.

3ua quality change ovar aodal between Iterations _ _ _

Host codabausableby laquirarwithout author
scparvisioaor advice?

Maxisua haad change at any ona aode _____
• *••— _

Sax—sua qinl ley change at any cne noda _____

*°

_

Must author supportof codabe available?

Mass balance _____
Otheri

Yea

CSZX'S CSMTOTS31SPEGTSCXTrCH (Please explain i-i poasibla)
Computer sake and aodal auaben
Maximum core storage (bytes) i
Maxlst— oasa storagei
Other available peripheral equipments
Available compiler language and laval:
Other remarks:

SCDEi. ?HCG3AMCCDE ZNTCRKKTION (Please J i l l i s « r cheex
as appropriate)
Oeaired language and lavali
So

3o you nead the program coda? 7es
3o you accept aceaas eo the program without
ieaowing-the coda?
Taa

So

;o you aceapt taa use it a program being part et
a consultant's participation?
Yes

So _ _ _

So

BIJLAGE4
AFKORTINGEN
CGM

ContactgroepGrondwatermodellenCHO-TNO

CHO-TNO

CommissievoorHydrologischOnderzoekTNO

CIAD

Verenigingvoorcomputertoepassingenindeingenieurspraktijk

.CWG

CommissieBestuderingWaterhuishouding Gelderland

GELGAM

GeldersGrondwaterAnalyseModel

GROMULA

GroundwaterMulti-Layer

ICW

InstituutvoorCultuurtechniek enWaterhuishouding

IGWMC

International GroundWaterModelingCenter

MARS

ModelAnnotationRetrievalSystem

PAWN

PolicyAnalysis ofWatermanagementfortheNetherlands

RID

.RijksinstituutvoorDrinkwatervoorziening

SAMWAT

SamenwerkingAnal'ysemethoden(modellenentechnieken)in
hetWaterbeheer

SAW

SamenwerkingAutomatiseringWaterstaat

SCOPE

Scientific CommitteeonProblemsoftheEnvironment

TOW-H

ToegepastOnderzoekWaterstaat-SysteemanalyseWaterbeheer

_RAPPORTENENNOTA'SVANDECOMMISSIEVOORHYDROLOGISCHONDERZOEKTNO
1.TweedeRapportenaanbevelingen
vandeContactgroepArchivering enAutomatischeverwerking
vanhydrologische gegevensTNO.
Januari 1977.
"
2.Verslag enaanbevelingen
vandeadhocgroepGrondwatermodellenenComputerprogrammatuurTNO.
Juli1978.
3.Dedroogte in1976.
Eensamenvattingenoverzichtvandeoverdedroogtevan1976
verschenen literatuur- (P.K.M.v.d.Heijde).
Augustus 1978.
4.Nederlandseactiviteiten ininternationalhydrologischyerband.
Lezingserie,gehoudenop25april 1978teDelft,aangevuldmet
(schematische)overzichtenvaninternationaleorgamsatiesen •
eenoverzichtvanhunvertegenwoordigers inNederland.
Augustus 1978.
5.Waterkwaliteitingrondwaterstromingsstelsels.
EenverslagvandeWorkshopop 1en2april 1980teWagemngen(J.C.Hooghart),aangevuldmetdiscussiebijdragen eneen
inven'tarisatievanhetonderzoek inNederland.
Augustus1980.
6.DerdeRapportenaanbevelingen
.
vandeContactgroepArchivering enAutomatischeverwerking
vanhydrologische gegevensTNO.
Februari1981.
7.OverzichtvandewensenvanhydrologenenwaterbeheerderstenaanzienvanhetoperationeleregenwaamemingennetvanhetmuiiJ.C.Hooghart.
Oktober1981.
8a.VerklarendeHydrologischeWoordenlijst.
I.Waterindeonverzadigde zone
II.Waterindeverzadigdezone
vandeGespreksgroepHydrologischeTerminologie
Januari1982.
9.Waterkwaliteit enwaterkwantiteitinhetUsselmeergebied.
Eenverslagvande2eCHO-studiebijeenkomstop2en3november1981,
DeEemhof,ZuidelijkFlevoland- (J.C Hooghart),aangevuld
. metdiscussiebijdragen.
^
Februari1982.
10.Rapportenaanbevelingen
vandeContactgroepGrondwatermodellen,CHO-TNO.
Aoril1982.

