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Het wflow framework 

 Een open source framework voor modelleren van 

neerslag-afvoer proces op stroomgebiedsschaal 

 Gebaseerd op Python-PCRaster framework 

 Key strengths: 

 Grid model: Eenvoudig gebruik van (globale) 

grid datasets 

 Meerdere hydrologische concepten 

ondersteund (o.a. HBV, SBM, SPHY) 

 Sterke link met andere pakketten (o.a. 

MODFLOW (via BMI), Delft-FEWS) 

 Aparte modules voor o.a. routing, reservoirs, 

gewas groei 



Het wflow framework 

 Grid output: resultaten op elke plek in het model 
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Het wflow framework 

 Grid output: resultaten voor alle variabelen 
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Simulatie sneeuw in Albanie Simulatie afvoer Loire (FR) 



Waar wordt wflow al gebruikt? 

Wflow wordt gebruikt door/bij universiteiten, onderzoeksinstituten, het 

bedrijfsleven en overheden 

20 september 2018 



Voorbeelden gebruik van wflow 

 Voorbeeld projecten/toepassingen: 

 RWSOS Rivieren (voorspellingen) 

 Indonesie (waterbeschikbaarheid) 

 Sava Flood Forecasting System 

(voorspellingen) 

 Ganga River Basin Model (IWRM) 

 

 

 



Structuur wflow 

Ontwikkelomgeving: 

 Python code (easy reading ), Python-

PCRaster framework 

 Open source, dus pas zelf aan en krijg de 

laatste updates 

 Toevoegen nieuwe concepten / modules 

samen met de universiteiten / markt! 
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Wflow binaries: 

 Pre-compiled versie via Deltares build server 

 Kwaliteitsborging o.a. via automatische testbank 

 Regelmatig nieuwe release (volgende release: 2018.01 in Oktober!) 



Hoe en door wie wordt wflow ontwikkeld? 

 Ontwikkelingen nu door kleine groep ontwikkelaars: 

 Vanuit verschillende organisaties 

 

 Ontwikkelingen via/vanuit projecten: 

 Geen grote geldstroom voor ontwikkelingen 

 

 Hoe kun je bijdragen? 

 Vraag om toegang tot de repos (staat standaard op read-only) 

 Download source code 

 Test je ontwikkeling lokaal / voor jouw toepassing 

 Doe een “pull-request” voor review 
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Discussie: Waarom is wflow Open Source? 

 Zelf makkelijk toegang tot de code leidt tot beter begrip bij 

hydrologen! 

 Sneller van onderzoek (universiteiten) naar toepassing 

(markt) 

 Wensen / eisen van klanten: 

 Bijv. RWS, WB, ADB 

 Open Source maakt samen ontwikkelen veel makkelijker! 

 Fouten\bugs in de code worden sneller gevonden 

 Wel een grote gebruikers groep nodig voor gezamenlijke 

ontwikkelingen 
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Meer informatie 

Online technische documentatie: 

 http://wflow.readthedocs.io/en/latest/  

 

GitHub repos: 

 https://github.com/openstreams/wflow  

 

Meer weten? Stuur een email:  

 wflow@deltares.nl  

 

Of kom naar DSD wflow dag op 9/11/2018:  

 https://softwaredays.deltares.nl/2018/  
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