Actuele ontwikkelingen

beheer & onderhoud NHI en TKI-project
NHI symposium 20 januari 2022
Timo Kroon (Deltares)

Financieel Dagblad, 6 jan ’22; discussies B&O is van alle tijden
•

Nieuwe kabinet reserveert 4.2 Miljard Euro voor
achterstallig B&O kunstwerken

•

Lijkt een ‘genereuze investering, maar niet voldoende om
bezuiniging onder Rutte I en II in te halen (1.5 Miljard/jr)

•

Destijds: ‘makkelijk en snel’ bezuinigd (…) want ‘dat
piepte en kraakte niet’

•

Nu risico op hinder, zorgen om veiligheid

→ je merkt het vooral als het er (een poos) niet meer is …

crashes NHI-software in Nationaal Water Model
▪ 2019: hardnekkige crash (‘floating invalid’) NWM / LHM op de rekenclusters SSC Campus
▪ RWS opdracht gegeven om met spoed de bug te repareren
▪ na nodige speurwerk is bug gevonden in MetaSWAP, in combinatie nieuwe hardware
▪ Conclusie: hoge kosten achteraf, vooraf goed B&O was beter geweest …

▪ 2018: brandbrief Deltares / WENR aan Stuurgroep NHI
▪ sinds 2013 achterstallig onderhoud
▪ waarschuwing voor vaker optreden knelpunten, hoge kosten en afnemend draagvlak
▪ voorbeelden: verouderde software, onvoldoende testbanken, documentatie niet op orde
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Investeringsplan NHI (2018), de weg omhoog is ingeslagen …

•

Inclusief beheer en onderhoud
software en data, t.b.v. actueel en
direct inzetbaar instrumentarium

•

NB, op verzoek NHI: bewust geen
conceptuele modelontwikkeling
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Definities onderhoud
“Geheel van activiteiten, waarmee de functionele kwaliteit van een onderdeel wordt
gehouden op het gewenste kwaliteitsniveau” (bedrijfszekerheid)

▪ Preventief onderhoud: vóór falen (risico’s verkleinen, systematisch zoeken)
▪ Correctief onderhoud: oplossen storingen, fouten (ná falen, vaak duurder)
Voorbeelden
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Helpdesk NHI
Actueel houden en hosten data
Verbeteren documentatie
Pre- en postprocessing software
Modelcodes
Testbanken (pitch)
Versiebeheer (pitch)
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Voorbeeld: 1. Beantwoorden vragen helpdesk NHI
In 2021 ca 400 (!) vragen aan helpdesk.nhi@deltares.nl en imod.support@deltares.nl
afkomstig van adviesbureaus, waterschappen, andere overheden, studenten, kennisinstituten …
“ Op het dataportaal is
bij mij data niet goed
zichtbaar voor ...“

“heb ik de gewasfactor
zo op een goede
manier gebruikt in mijn
model ?”

“ de peilen in het LHM
zijn niet juist voor ..“

“mogelijk zit er een fout
in de software…?”
(ISG - Modflow 6)

“ik krijg een fout bij de ipf
file in de QGIS plug-in

“wat betekent het als
de parameter qmod
negatief is …?”

“zou ik de dataset kunnen
krijgen voor …”
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→ verwachting: nabije toekomst ook bemensing adviesbureaus, zodra documentatie verder op orde is

Voorbeeld 2. actueel houden en beschikbaar stellen data
▪ Hosten data dataportaal NHI en ondersteuning, voorbeeld vullen HyDAMO door waterschappen

• hulpvragen HyDAMO (in 2021: Waternet, HHNK, WRIJ, WSRL)
• ondersteunen uploaden in database
• verdere automatisering uploadprocedure

→ Overdracht hosting naar Waterschapshuis is op korte termijn voorzien

(actueel houden en beschikbaar stellen data)

▪ Buisdrainagekaart (WENR)
▪ verbetering Noord Nederland conform aanwijzingen LHM-validatie

▪ migratie naar python scripts t.b.v. workflow drainagekaart
▪ Oppervlakteverdeling (Deltares / WENR i.s.m. RHDHV)
▪ verhard – onverhard – oppervlaktewater
▪ omgezet in python scripts preprocessing MetaSWAP
▪ synergie modellering NHI / Utrecht model / NWM
▪ Verbeterde landsdekkende kaart wortelzonedikte (WENR)
▪ op basis van bodeminfo textuur, pH, dichtheid
▪ in combinatie met info gewassen
→ Planning opleveringen: eind Q1 2022

Voorbeeld 3: Beschrijven en actueel houden documentatie
Nieuwe documentatie gebruikersdocumentatie gereedschapskist NHI (data + software)
▪ Deel 1: handleiding software NHI, o.a.
▪ Welke (belangrijkste )informatie in welke files?
▪ Hoe aanpassen?
▪ Voorbeelden van invoerdatasets
▪ Hoe model draaien?
▪ Veel voorkomende fouten
▪ verwijzingen naar achterliggende documentatie
▪ Deel 2: handleiding data NHI
▪ Overzicht, beschrijvingen
▪ verwijzingen naar achterliggende info
Planning:
▪ In 2021 raamwerk gemaakt door Deltares
▪ uitbesteding in voorbereiding vanuit het NHI (TenderNed)
▪ daarna blijvend B&O documentatie

Voorbeeld 4: Inventarisatie beschikbare preprocessingstools
Doel: maken van een digitale catalogus met (open source) tools
Voorbeelden potentiele kandidaten:
• topsysteemtools Artesia / SIPS
• Voorbewerkingstools MF6 (Tauw)
• ISG-routine hoofdwatersysteem (RHDHV / Deltares)
• Analytische tools TU Delft (o.a TIM)
• …

Proces: voorbereiding voor besluitvorming opname in toolbox NHI (samen met nieuwe ontwikkelingen)
Planning: eind Q1 2022
Wil je ook tools aanmelden en bijdragen aan NHI? mail helpdesk.nhi@deltares.nl

Voorbeeld 5: beheer en onderhoud modelcodes / koppelingen

In kader NHI vele meldingen helpdesk verwerkt in nieuwe
modelversies:
• nieuwe versies iMOD 5 en MetaSWAP, zie releasenotes
• gemerged met nieuwe ontwikkelingen
vb verbeterde infiltratie MS (Green-Ampt)
vb aansluiting MODFLOW 6
Afspraken 2022 gemaakt over continuïteit B&O MetaSWAP
• Ontwikkelaar Paul van Walsum (ZZP) via Deltares ingezet
• Nader overleg NHI – RWS – kennisinstituten langere termijn
Plan 2022 nieuwe meting robuustheid modelsoftware
• SIG-scan (Deltares / WENR / RWS)
• aanbevelingen opgepakt i.o.m. begeleidingsgroep NHI
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Impressie type uitkomsten SIG scan
situatie 2019: voor robuust maken en herstructuren model

→ Voor programmeur belangrijke aanwijzingen welke software onderdelen te verbeteren …
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Voorbeeld beheer en onderhoud modelcode: MODFLOW

• Toelichting en verdere info nieuwe ontwikkelingen iMOD https://oss.deltares.nl/web/imod/events
• MODFLOW 2005 wordt uitgefaseerd (USGS), àlle nieuwe ontwikkelingen in MODFLOW 6 !
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Definities onderhoud
▪ Preventief onderhoud: vóór falen (risico’s verkleinen, systematisch zoeken)
▪ Correctief onderhoud: oplossen storingen, fouten (ná falen, vaak duurder)

‘Ruimere definities B&O / grensvlak ontwikkeling
• Adaptief onderhoud: aanpassen, t.b.v. externe veranderingen

• Additief onderhoud: toevoegen nieuwe functionaliteit

Deze (meer) ontwikkelingen buiten investeringsplan NHI.
•

Transitie MODFLOW 6 aangegrepen door KI’s voor herijking en structurering software

→ TKI project conceptuele modelontwikkeling t.b.v. NHI incl. Waterwijzers

Status TKI project conceptuele modelontwikkeling t.b.v. NHI
Proces
▪ juni 2021 ingediend bij TKI, sept gehonoreerd
▪ december: samenwerking ondertekend
▪ uitvoering najaar 2021 – eind 2022
▪ Levert ‘open’ producten, beschikbaar voor NHI

16 Project partners:
▪ 9 Waterbeheerders:

▪ 4 Adviesbureaus:
▪ 3 Kennisinstituten:

dinsdag 10 juni 2008

WS Limburg, WS Aa & Maas, WS Rivierenland, RWS WVL
Brabant Water, WML, Vitens
STOWA, ACSG
TAUW, RHDHV, SWECO, Witteveen+Bos
Deltares, WENR, KWR
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Voorbeeld 1: unconfined rekenen in MODFLOW 6
in combinatie met verschillende concepten onverzadigd
Verbeterde berekeningen in grote infiltratiegebieden (Zuid-Limburg, Brabant, …)

MetaSWAP
Extra
concept

MODFLOW 6
‘standaard confined’ ‘unconfined’
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Voorbeeld 2: koppeling NHI – D-Hydro (D-Flow FM)

▪ Prototype uit Lumbricus (gebaseerd op MODFLOW 2005) afmaken
▪ Migreren naar koppeling met MODFLOW 6
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Overige voorbeelden TKI-project en Beheer en Onderhoud

▪
▪
▪
▪

TKI
TKI
TKI
TKI

Modulaire opbouw onverzadigde zone modellen (pitch Martin Mulder)
verbetering wortelverdeling en wateropname SWAP
Versneld rekenen in MODFLOW 6 (pitch Huite Bootsma)
MetaSWAP en implementatie maatregelen

▪ B&O versiebeheer van software en data (pitch: Joeri van Engelen)
▪ B&O uitbreiding testbanken (pitch Frans Roelofsen)
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