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→ Er moeten meer fysieke processen worden 
gerepresenteerd!



Hydrologische modellen: PCR-GLOBWB, WFLOW

Routing modellen: CaMa-Flood

Hydrodynamische modellen: LISFLOOD-FP, Delft3D Flexible Mesh

https://github.com/UU-Hydro/PCR-GLOBWB_model
https://github.com/openstreams/wflow
http://hydro.iis.u-tokyo.ac.jp/~yamadai/cama-flood/
https://www.bristol.ac.uk/geography/research/hydrology/models/lisflood/
https://oss.deltares.nl/web/delft3dfm/
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grove large-scale hydrologie



Fijn large-scale routing



Fijne small-scale hydrodynamica



Voor wie?
 Nu: vooral wetenschappers

▪ Vooral nog testing

 Toekomst: policy makers



100 % Python
Stabiele versie (v1.0) gepubliceerd bij Zenodo*

Laatste versie (v2.0) beschikbaar op GitHub

* inclusief DOI (Digital Objective Identifier)

https://zenodo.org/record/1146583#.W4ezbs7-jIU
https://github.com/openearth/glofrim


 Iets bijdragen voor maatschappij
 Output voor iedereen beschikbaar maken

 Take it to the test!

 Makkelijkere collaboratie en outreach



 Het kost wel een hoop tijd… Is het dat überhaupt 
waard?
▪ Zeker!

 Open source software heeft meestal geen 
service support
▪ Maar er zijn heel veel gebruikers…

 Hoe zit het met licenties en warranty?
▪ Er is meer dan een open access licentie



 Er zijn programma’s voor alle stappen in de 
ontwikkelingscircle

Betere integratie met andere programma’s, 
web-services, etc.

En sowieso: OSS is de toekomst
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Hoe kan je bijdragen?
→Mail mij of maak new “issue” an op GitHub



Hoe kan je bijdragen?
→Mail mij of maak new “issue” an op GitHub

Kwaliteitscontrole
→Nog niet geimplementeerd, maar werken aan

unit testing / integration testing



𝑆𝑝ℎ𝑖𝑛𝑥 + 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑑𝑜𝑐 + 𝑟𝑒𝑎𝑑𝑡ℎ𝑒𝑑𝑜𝑐𝑠
= 𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟𝑓𝑢𝑙 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

https://glofrim.readthedocs.io/en/latest/
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Coupling models using the Basic Model Interface (BMI)

https://csdms.colorado.edu/wiki/BMI_Description



