
Voortgangsoverleg Hydrolib
Pilot en tools



Partners

• Waterschap Drents Overijsselse Delta (Jelle/Annet)

• Hydroconsult (Siebe)

• D2Hydro (Daniel)

• Arcadis (Arjon/Stefan/Thijs/Myrthe)



Doel
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Hoofddoel:

• D-Hydro geschikt maken voor stochastenanalyses

Subdoelen:

• Maken model Soestwetering (Arcadis)

• Genereren invoerbestanden stochasten (Arcadis)

• Opzetten Case-Management-Tools (D2Hydro)

• Stochastentool open source en geschikt voor D-Hydro 
(Hydroconsult)

• Testen geheel voor full-scale model (Arcadis)



Beoogde architectuur Stochastentool
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• Complexe stochasten en combinaties in stochastentool

• Basis stochasten (bijv neerslag) in casemanager om data-
overdracht te minimaliseren

• Postprocessing deels in casemanger om data-overdracht te 
beperken

• Filterfunctie voor resultaten (min, max, last, etc.)

• Specifieke locaties

• ….

• Mogelijkheid om eigen stochasten te maken door bestanden te 
vervangen.

Server (bijv. laptop)

Client 1 (bijv. laptop)
Casemanager

Client 2 (bijv. rekenserver)

Stochastentool
• Stochastenselectie

• Complexe stochasten 

combineren

• Kansberekening

• Preprocessing (bijv. 

grondwater)

• Postprocessing

• Grove werkverdeling 

over clients

Handmatig
• Basismodel(len)

• Complexe 

stochasten

• Overrulen 

specifieke D-

Hydro bestanden

Casemanager
• Eenvoudige stochasten 

combineren

• Genereren aanvullende 

bestanden (bijv. buien)

• Opstellen van 

combinatiemodellen

• Managen berekeningen

• Postprocessing 

resultaat

D-Hydro
• Uitvoeren 

berekening

• Opslaan complete 

resultaat

Communicatie



De Nieuwe Stochastentool
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• De Nieuwe Stochastentool is nu opensource onder GPL 
3.0 en staat op 
https://github.com/SiebeBosch/DeNieuweStochastentool

• Ontwikkelomgeving: Microsoft Visual Studio 2019

• Taal: VB.NET

• .NET framework 4.6.1

• Een externe (betaalde) library niet inbegrepen: Gembox
Spreadsheets t.b.v. output naar Excel.

https://github.com/SiebeBosch/DeNieuweStochastentool


Beoogde werking Stochastentool met D-Hydro
via HydroLIB
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• Waar nu een verwijzing naar een executable
staat (bijv. SOBEK) moet de gebruiker straks 
ook een API kunnen specificeren.

• De selectie van stochastenruns (of allemaal) 
wordt vastgelegd in een bestand voor de case-
manager. Via de API wordt dit bestand naar de 
server/rekencluster gestuurd.

• HydroLIB stuurt de simulaties met D-Hydro aan 
en geeft via de API de status + voortgang terug.

• Via de API worden de rekenresultaten voor 
opgegeven locaties parameters en filters (min, 
max, first, last, percentile) teruggegeven.



Case-Management-Tools: cases-structuur
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• Zo min mogelijk “redundante” data. We scheiden:

• boundary_conditions (bc): flow/meteo randvoorwaarden

• initial_conditions (ic): flow/rr initiele condities

• models: flow/rr/rtc schematisaties

• cases: verwijzingen naar bc, ic, models + resultaten

• index.json: overzicht met bc, ic, models, cases 
(results=true/false)

• Zo simpel mogelijk (maar niet simpeler), in TKI4 als structuur 
voor de stochastentool

• Specificeren + standaardiseren voor gebruik buiten de 
stochastentool

Uitnodiging: wie denkt mee?

Concept case-structuur (zomer 2021)

boundary_conditions

flow

randvoorwaarde1.bc

meteo

24H_100MM_HOOG_ZOMER.BUI

24H_100MM_HOOG_ZOMER.EVP

24H_50MM_MIDDELHOOG_WINTER.BUI

………

initial_conditions

flow

ini1\initialFields.ini

ini1\ initialWaterDepth.ini

rr

…..

models

model_schematisatie_1

fm

rr

model_schematisatie_2

……

cases

case1

fm (.mdu, .ext + resultaten)

rr (.fnm, .ini + resultaten)

case2

……..

index.json



Case-Management-Tools: gebruik
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1. Definiëren lege projectstructuur

2. “uploaden” bc, ic, modellen

3. Aanmaken cases

4. (parallel) runnen cases

En voor de stochastentool:

5. Postprocessen resultaten (evt tegelijk met 4)

Concept case-structuur (zomer 2021)

boundary_conditions

flow

randvoorwaarde1.bc

meteo

24H_100MM_HOOG_ZOMER.BUI

24H_100MM_HOOG_ZOMER.EVP

24H_50MM_MIDDELHOOG_WINTER.BUI

………

initial_conditions

flow

ini1\initialFields.ini

ini1\ initialWaterDepth.ini

rr

…..

models

model_schematisatie_1

fm

rr

model_schematisatie_2

……

cases

case1

fm (.mdu, .ext + resultaten)

rr (.fnm, .ini + resultaten)

case2

……..

index.json



Case-Management-Tools: scope HydroLIB
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1. Definiëren en testen case structuur in context stochastentool

2. Parallel runnen cases (op rekenclusters)

3. Postprocessen resultaten

4. “Stochasten API”

Ad Stochasten API; opbouwen van cases structuur vanuit 
HydroLIB met parameters uit de stochastentool

• Aanmaken buien op basis van duur, volume, patroon en 
jaargetijde

• Bijhouden kansen gedurende opbouw case-structuur, runnen 
en processen cases

• ….

Concept case-structuur (zomer 2021)

boundary_conditions

flow

randvoorwaarde1.bc

meteo

24H_100MM_HOOG_ZOMER.BUI

24H_100MM_HOOG_ZOMER.EVP

24H_50MM_MIDDELHOOG_WINTER.BUI

………

initial_conditions

flow

ini1\initialFields.ini

ini1\ initialWaterDepth.ini

rr

…..

models

model_schematisatie_1

fm

rr

model_schematisatie_2

……

cases

case1

fm (.mdu, .ext + resultaten)

rr (.fnm, .ini + resultaten)

case2

……..

index.json



Tools Arcadis
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• Analyseren en optimaliseren rekensnelheid 

• Initiële waterstanden o.b.v. GIS (deels al door Deltares)

• Weerstand watergangen o.b.v. GIS

• Controle overstromen 1D profielen

• Genereren inundatiekaart o.b.v. 1D (en 2D) resultaat



Voortgang
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• Model Soestwetering is klaar

• Model is overgedragen aan het waterschap, inclusief training

• Stochastentool is opgeschoond en opensource

• Een opzet voor de case-structuur is gemaakt

• De casemanager wordt uitgewerkt

• In eerste instantie lokaal of op een lokaal netwerk

• Wel voorbereidend op online omgeving

• Als de case-manager draait kan de stochastentool aangepast worden

• Aan de aanvullende scripts wordt gewerkt



Arcadis. Improving quality of life.
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