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Software ontwikkeling: D-HYDAMO

• Extra 1D objecten toegevoegd (bruggen, onderspuiers, universal weirs, 
compound structures)

• RR-modellering toegevoegd (Sobek 2)

– Onverhard: Ernst concept

– Verhard paved concept  (2 opties)

– Glastuinbouw

– Open water (alleen voor verdampingsberekening)

• 1D2D RR schematisatie rekent met DIMR

• Werkend voorbeeld met data op GITHUB

https://github.com/openearth/delft3dfmpy/blob/master/notebooks/Usage_introduction_coupled_RRFM.ipynb


Software ontwikkeling: D-HYDAMO

• Verder focus op stabilisatie van ontwikkeling met Deltares:

– Deltares heeft output format D-HYDAMO gecontroleerd met als doel om te 

zorgen dat de schematisatie ook in de GUI kan worden bekeken.

– Verbeterpunten lossen we deze week op.

– Volgende week nieuwe modelgeneratie naar Deltares voor testen met o.a. GUI

• Deltares neemt het testmodel van GITHUB en van Dam van Brakel op in 

de testbank voor het rekenhart en de GUI

• D-HYDAMO gaat daarmee onderdeel uitmaken van het B&O van D-HYDRO



Pilot WS Limburg: achtergrond

• Hoe kunnen we  D-HYDRO het beste toepassen in licht hellende gebieden?

• Pilot met Lumbricus niet haalbaar door voortgang Lumbricusproject

• 16/01 Werksessie met Deltares over mogelijkheden

• 21/04 Gekozen voor nieuwe pilot eenvoudige gedistribueerde hydrologie

– Hevig neerslag, stroming over maaiveld richting regenwaterbuffers

– Concept: neerslag op maaiveld, Horton infiltratie, stroming 1D2D, buffers



Pilot WS Limburg: studiegebied



Pilot WS Limburg: werkzaamheden



Pilot WS Limburg: Voortgang

• Dataverzameling voor 1D modellering (mee bezig)

• Workflow voor 1D2D modellering (in concept gereed)

• Literatuuronderzoek Horton parameters (uitgevoerd)

• Ruimtelijke schematisatie Horton parameters (mee bezig)



Pilot Rivierenland: Achtergrond

• Hoe kunnen we D-HYDRO het beste toepassen in relatief vlakke polders?

• 02/03 Werksessie integraal modelconcept polders Rivierenland



Pilot Rivierenland: Studiegebied

• Dam van Brakel



Pilot Rivierenland: Voortgang

• 1D-modellering en test met lateralen door het waterschap (klaar):

– Zowel gewerkt via D-HYDAMO en interacter als met D-HYDRO GUI

– GUI is nodig voor visualisatie om fouten uit de basisgegevens te kunnen halen.

• Software ontwikkeling: uitbreiding D-HYDAMO met neerslag-afvoer (klaar)

• Verzameling RR-gegevens (vooral riolering en meteo, deels gedaan)

• Nu bezig met: Opbouwen gekoppeld 1DRR model (afronding < 3 weken)

• Daarna 2D modellering toevoegen en:

– Beoordeling simulaties op basis van metingen

– Nader onderzoeken schematisatie opties (2D resolutie, 1D2D koppelingen, 
opname kleinere waterlopen)
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