
Koppeling DEMNAT-3 aan NHI 
 
DEMNAT kan op basis van een hydrologische verandering (dosis) een ecologisch effect uitrekenen. De 
invoer bestaat dus uit een hydrologisch verschil, gebaseerd op een hydrologische toestand in een 
uitgangsjaar (huidige situatie) en een toekomstige hydrologische toestand (scenario). DEMNAT heeft info 
nodig over gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG), kwelflux, fosfaatgehalte in chloridegehalte in de 
regionale wateren, en het oppervlaktewaterpeil in kleine oppervlaktewateren. Om een koppeling te kunnen 
maken tussen DEMNAT en NHI is het van belang dat er een werkwijze is waarom de bodemschematisatie 
van DEMNAT kan worden gekoppeld aan die van NHI, en dat de invoer van NHI zodanig wordt omgezet dat 
deze direct kan worden gelezen door DEMNAT (een nldosis bestand).  
 
Om dat mogelijk te maken is het volgende gerealiseerd: 
 
1. Er is een koppelingsconcept ontwikkeld om een willekeurig hydrologisch model te kunnen koppelen aan 

DEMNAT.  
 
2. Ten behoeve van NHI is de koppeling grotendeels geautomatiseerd via de module MODEM. Deze 

module maakt deel uit van de GUI (Graphical User Interface) van DEMNAT. 
 
3. Voor controle doeleinden is een module MKDOSFIG ontwikkeld waarmee vlot figuren kunnen worden 

gemaakt met Mapper van de hydrologische dosis (nldosisbestand). Dit is nodig om de uitkomsten van 
DEMNAT berekeningen gemakkelijk te kunnen interpreteren.   

 
Koppelingsprogrammatuur 
Modem.exe was oorspronkelijk in C geprogrammeerd. Voorheen leverde het landelijke PAWN model 
hydrologische uitvoer voor DEMNAT (dem.out bestanden). Uitgangspunt voor de software was dat dit niet 
zou veranderen. Wel was aangenomen dat de vertaaltabel, nodig voor het koppelen van hydrologische 
(bodem) rekeneenheden aan DEMNAT bodemeenheden, kon veranderen als de PAWN schematisatie zou 
veranderen. DEMNAT-3 is nu gekoppeld aan NHI. NHI levert op een andere wijze uitvoer aan voor DEMNAT. 
Dit moest worden omgezet naar dem.out formaat om van modem gebruik te kunnen maken. Daarnaast is de 
gebiedsschematisatie veranderd, en moest dus een nieuwe vertaaltabel worden aangemaakt. Om 
onduidelijke reden bleek de executabel geen uitvoer te leveren met de nieuwe vertaaltabel. Er kon geen 
nldosisbestand worden aangemaakt. Om deze problemen op te lossen is de programmatuur aangepast. Zo 
is onder andere modem hergeprogrammeerd in FORTRAN en is er een omzettingsprogramma gemaakt om 
uit NHI uitvoer (oa idf bestanden) demnat.out bestanden te maken. De relevante programmatuur staat op de 
NHI server onder map 
P:\NHI-Gebruikers\Demnat\2011\Tools\ …dus… 
P:\NHI-Gebruikers\Demnat\2011\Tools\MkDEMNATOUT\Release\MkDEMNATOUT.exe 
P:\NHI-Gebruikers\Demnat\2011\Tools\modem3\Release\MODEM3.exe 
 
Om de NHI uitvoer te kunnen gebruiken in DEMNAT is het noodzakelijk de volgende bestanden opnieuw aan 
te maken; 
- vtmoz (vertaaltabel van rekencellen naar ecoplots) 
- referentie bestanden (hydrologisch dosisbestand) 
alvorens nieuwe NLDOSIS en NLBODEM bestanden te kunnen aanmaken 
 
Er wordt vanuit gegaan dat de volgende gegevens beschikbaar zijn, indien niet dan moeten deze worden 
aangemaakt. Dat kan middels de paden die achter bestanden staan. Het gaat om: 

- kwel (T:\runs\Model_v2.0\runs\mf-ms_0203_ms013\mf-ms\KWI\go2.bat) 
- GxG’s (mbv iMOD, een setje heads en maaiveldhoogte bestand. Heads kunnen via 

T:\runs\Model_v2.0\runs\mf-ms_0203_ms013\mf-ms\HEAD\ohd2idf_GOF9.exe < 
T:\runs\Model_v2.0\runs\mf-ms_0203_ms013\mf-ms\HEAD\ohd2idf_GOF9.inp worden geëxtraheerd 
uit de OHD’s (modflow uitvoer). 

 
Hieronder is een stroomdiagram te zien waarin de stappen zijn opgenomen hoe te komen tot invoer t.b.v. 
Demnat. 
 



 
1) Laatste versie van vertaaltabel.aml op 

u:\j7\b9\p79252\DEMNAT\tools\MaakVertaalTabel\vertaaltabel_23102008.aml. Voor input zie 
U:\j7\b9\p79252\DEMNAT\shapes\ 

2) Met behulp van kwel, GVG (in IDF), lookuptabel met relatie tussen modflowcellen en LSW cellen en een 
tabel met waterpeilen, percentage systeemvreemd water en gemiddelde chloride concentratie per LSW 
wordt een DEMNAT.OUT bestand aangemaakt. Zie verder 
U:\j7\b9\p79252\DEMNAT\tools\MkDEMNATOUT\ReadMe.txt. 

3) Dit bestand moet met modem worden gecombineerd tot een nldosisbestand en een nlbodem bestand. 
 
De bewerkingen van NHI uitvoer ten behoeve van de omzetting naar DEMNAT invoer is als volgt: 
1. Eerst moet het programma MKDEMNATOUT worden gedraaid om van de NHI invoer demnat.out 

bestanden te maken die met modem en de vertaaltabel kunnen worden omgezet tot nldosisbestand: 
CREATEGVG.EXE < mkgvg.inp  ! maakt gvg.idf uit hg3.idf en lg3.idf  
MkDEMNATOUT.exe < <pad\scen>\mkdemnatout_bd.inp 

2. Vervolgens wordt uit de demnatout en de vertaaltabel met modem een nieuw nldosisbestand gemaakt:  
MODEM3.exe < modem_<scen>.inp 

3. Modem kan een extra keer gedraaid worden voor het doorvoeren van een correctie op bodemdaling. Dit 
is nodig als een referentie scenario niet uitgaat van bodemdaling en een toekomstscenario wel. Dit ter 
voorkoming van het optellen van het bodemdalingseffect op de gvg verandering.:  
MODEM3.exe < modem_<scen> _BD.inp 

 
Deze programma’s zijn in een batch gezet zodat verschillende scenario’s achter elkaar kunnen worden 
omgezet. Deze batch staat op: 

P:\NHI-Gebruikers\Demnat\2011\zwv3\output 
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Werking creategvg.exe  
Er wordt eerst een IDF gemaakt met GVG uit een IDF met HG3 (=GHG) en LG3 (GLG). Dit wordt berekend 
met: GVG = .05 + (0.8*GHG) + (0.2*GLG) 
De NHI uitvoer is afkomstig van R:\runs\model_v2.1\zwv\NHI_<naam scenario> \ 
Voorbeeld van scenarionaam = 19661967_wp_rc_f2  
 
Deze berekening wordt uitgevoerd met CREATEGVG.exe 
Waarbij de invoer wordt ingelezen via mkgvg.inp met daarin 

HEAD_LG3_1967_HUIDIG_F2_MV.IDF  ! invoer 
HEAD_HG3_1967_HUIDIG_F2_MV.IDF  ! invoer 
HEAD_VG3_1967_HUIDIG_F2_MV.IDF  ! uitvoer 

 
Werking mkdemnatout.exe 
Uitvoer uit het NHI is beschikbaar als idf's en tabellen met: 
- IDF met lekwaarden (kwel) 
- IDF met GVG (m) 
- lookup tabel met relatie tussen modflowcellen en lsw eenheenden (relatie = n : 1) MFTOLSW 
- tabel van LSW eenheden met waterpeil (m tov mv), percentage systeemvreemd water (0-100) en 
gemiddelde chloride concentratie (mg/l) 
Verder is nog beschikbaar een thiessen.asc. Dit bevat de id’s van NHI gridcellen. 
 
Deze functionaliteit zorgt voor de aanmaak van een demnat.out bestand op basis van de tabel met relatie 
tussen lsweenheden en modflowcellen. De basis is de tabel met LSW uitvoer. 
 
MKDEMNATout.exe leest de onderstaande gegevens via mkdemnatout.inp. Het voorbeeld betreft een G 
klimaatscenario met Global Economy als landgebruik en een gemiddeld weerjaar. 
FLFMEAN_1967_G_GE_F2MM.IDF      ! IDF met kwelflux 
HEAD_VG3_1967_G_GE_F2_MV.IDF    ! IDE  met GVG 
..\inputnhi\THIESSEN_ZWV2.IDF  ! IDF with calculation units NHI 
DEMNAT.OUT    ! demnat.out file (result of MOZART) 
DEMNAT_G_GE_1967.OUT   ! Uiteindelijke uitvoer (=invoer modem) 
MFTOLSW.CSV    ! Lookuptable MFTOLSW 
..\inputnhi\LSW.IDF   ! IDF with LSW units 
! Het gemiddeld meteojaar (*) 

* Besef dat een demnat.out altijd bestaat uit een “inloopjaar” wat vooraf gaat aan het karakteristieke 
weerjaar. Kies nooit het “inloopjaar”. We hebben de volgende karakterisetieke weerjaren. 
 1967 = gemiddeld 
 1959 = droog 
 1949 = zeer droog 
 1976 = extreem droog 

 
Verder kan er nog sprake zijn van een bodemdalingsbestand waarmee de GVG wellicht gecorrigeerd moet 
worden. Het kan zijn dat in een toekomstscenario wel bodemdaling is verwerkt en in een referentiescenario 
niet. Voor een dGVG bepaling zou dat leiden tot foute resultaten (GVG verandering + bodemdaling). 
 
MODEM3.exe 
Om een nldosis (hydrologische ingreep direct inleesbaar in DEMNAT) te kunnen maken uit dem.out 
bestanden is de onderstaande bewerking noodzakelijk.  



 
 
Een demnat.out bestand is een ascii bestand met daarin informatie over de bovenstaande hydrologische 
toestandsvariabelen voor een specifieke periode. Het bevat informatie over grondwaterstand en kwelflux per 
gridcel (record type B), en informatie over peilen, chloride en percentage systeem vreemd water per local 
surface water (record type A).  
 
Zie onder een voorbeeld van de uitvoer: 
NHI uitvoer: W+ Autonoom Scenario 1949 
 
Attributen in DEMNATOUT - RECORD TYPE A 
RECORD TYPE 
LSWCODE 
JAAR 
WATERPEIL [M TOV MV] 
GEMIDDELD PERCENTAGE SYSTEEMVREEMD WATER [0-100%] 
GEMIDDELDE CHLORIDE CONCENTRATIE IN LSW [MG/L] 
 
Attributen in DEMNATOUT - RECORD TYPE B 
RECORD TYPE 
PLOTCODE 
JAAR 
GVG [M TOV MV] 
GEMIDDELDE KWELFLUX [MM/D] 
 
Aangemaakt door: Joost Delsman, Deltares, 30062008 
============================================= 
(*) 
A 0002 1948    -1.101 0.129 524.24994341  
B 030984 1948 1.1797 0.100000  
B 030985 1948 1.1659 -0.03905  
B 031580 1948 1.3067 0.196686  
B 031581 1948 1.1638 0.059243  
B 031582 1948 1.1619 -0.12859  
B 031583 1948 1.0708 -0.10895  

 
De vertaaltabel is het resultaat van een GIS overlay waarin de bodemeenheden van DEMNAT en de NHI 
rekeneenheden (250 m grid) over elkaar heen zijn gelegd. Indien de lsw codering en schematisatie van NHI 
veranderd dan dient ook een nieuwe vertaaltabel te worden gemaakt, anders komen de codes in de dem.out 
bestanden niet meer overeen met die in de vertaaltabel en gaat de aanmaak van een nldosisbestand niet 
goed. De relevante GIS bestanden (o.a. de ecoserie-2.1 vectorkaart afgeleid van de bodemkaart 1:50.000) 
voor een overlay staan op de NHI server onder P:\NHI-Gebruikers\Demnat\2010\nhi\vtmoz\. Zie onder een 
voorbeeld van de uitvoer van een overlay. 
 
 
 
 
 
 
 



vtmoz_nhi250.txt tbv MODEM-3 
 
Gebaseerd op een overlay van NHI-plots (250x250 m) 
de nieuwe landelijke plots zoals nodig voor NHI (D:/WUTEMP/demnat/2010/input/cu_v113) 
en een vectorkaart van ecoseries-2.1 (D:/WUTEMP/demnat/2010/input/ecs21 clipcov2) 
 
data bestaat uit 1312133 regels 
 
KMHOK           [XXX0YYY0] 
AREA            [M2] 
MOZART PLOT-ID  [LSWPLOT]; (LSWNR * 10000000) + PLOTNR 
ECS1            [ECOSERIE-BODEM]  
ECS1F           [FRACTIE]; DEZE IS MEESTAL 1.00 TENZIJ SPRAKE IS VAN ASSOCIATIES 
ECS2            [ECOSERIE-BODEM]; 0 IS EEN DUMMY WAARDE 
ECS2F           [FRACTIE]; DEZE IS MEESTAL 0.00 TENZIJ SPRAKE IS VAN ASSOCIATIES 
GWT1            [ECOSERIE-GRONDWATERTRAPKLASSE] 
GWT1F           [FRACTIE]; DEZE IS MEESTAL 1.00 TENZIJ SPRAKE IS VAN ASSOCIATIES 
GWT2            [ECOSERIE-GRONDWATERTRAPKLASSE]; 8 IS EEN DUMMY WAARDE 
GWT2F           [FRACTIE]; DEZE IS MEESTAL 0.00 TENZIJ SPRAKE IS VAN ASSOCIATIES 
KW1             [ECOSERIE-KWEL] 
KW1F            [FRACTIE]; DEZE IS MEESTAL 1.00 TENZIJ SPRAKE IS VAN ASSOCIATIES 
KW2             [ECOSERIE-KWEL]; 8 IS EEN DUMMY WAARDE 
KW2F            [FRACTIE]; DEZE IS MEESTAL 0.00 TENZIJ SPRAKE IS VAN ASSOCIATIES 
 
Aangemaakt door: Gerrit Hendriksen, Deltares, 26-05-2010 
==================================================================== 
(*) 
1303710,3194.298,240059515801,204,1.00,0,0.00,3,1.00,8,0.00,0,1.00,8,0.00 
1303710,32439.637,-1,204,1.00,0,0.00,3,1.00,8,0.00,0,1.00,8,0.00 
1303710,35044.813,240059516327,204,1.00,0,0.00,3,1.00,8,0.00,0,1.00,8,0.00 
1303710,25878.871,240059516327,204,1.00,0,0.00,3,1.00,8,0.00,0,1.00,8,0.00 
1303710,20778.707,-1,204,1.00,0,0.00,3,1.00,8,0.00,0,1.00,8,0.00 
1303710,1002.434,-1,204,1.00,0,0.00,3,1.00,8,0.00,0,1.00,8,0.00 
1303710,57375.699,240059515801,204,1.00,0,0.00,3,1.00,8,0.00,0,1.00,8,0.00 
1303710,1234.802,-1,204,1.00,0,0.00,3,1.00,8,0.00,0,1.00,8,0.00 

 
 
Met …..inp 
..\inputnhi\vtmoz_nhi250_hdr.txt   ! Vertaaltabel NHI-DEMNAT eenhden 
..\huidig1967\DEMNAT_HUIDIG_1967_COR.OUT  ! Ref scen 
..\G_GE1967\DEMNAT_G_GE_1967.OUT   ! Klimaat scen 
1967       ! gemiddeld jaar 
1967       ! gemiddeld jaar 
..\output\NLD_G_GE1967.d31    ! nldosis bestand 
..\output\NLB_G_GE1967.d31    ! corresponderend nlbodem bestand 
Kwel uit      ! kwel standaard uit 
Gerrit Hendriksen     ! Naam 
12122011      ! Datum 
 
Correctie voor bodemdaling 
..\inputnhi\vtmoz_nhi250_hdr.txt 
..\huidig1967\DEMNAT_HUIDIG_1967_COR.OUT !  
..\G_RC1967\DEMNAT_G_RC_1967_PLUSBODDAL.OUT !  
1967 
1967 
..\output\NLD_G_RC1967_bd.d31 
..\output\NLB_G_RC1967_bd.d31 
Kwel uit 
Zoetwaterverkenning 
1000000     
 
 
 



MODEM3 aansturing in de GUI 
Zoals aangegeven bevat de GUI van DEMNAT een menu waarin de invoer en uitvoer kan worden 
aangegeven en waarin de module MODEM3.exe kan worden aangestuurd. Zie hieronder voor een 
voorbeeld van het modem3 menu: 
 

 
Figuur 2 Schematisch weergave van de in- en uitoer bestanden van MODEM-3. 

 
Er wordt met modem3.exe gelijk een nlbodem.d30 bestand aangemaakt zodat de bodemeenheden in 
nlbodem en nldosis exact gelijk zijn. Dit is van belang in verband met de sequentiële berekening van 
DEMNAT.  
 
DEMNAT gaat er vanuit dat de NHI berekeningen betrekking hebben op een specifieke periode. Tot nu toe 
werd steeds een inloopjaar gehanteerd voor een karakteristiek weerjaar. Om de hydrologische parameters 
voor het correcte jaar te extraheren dient zowel voor de referentieperiode als het scenario jaar het juiste jaar 
te worden opgegeven. 
 
Tevens kan worden aangegeven of de kwel aan of uit moet staan. De kwel op de hoge zandgronden staat 
standaard uit omdat het effect van kwel daar wordt meegenomen via de dosis: verandering grondwaterstand 
(effect leidt tot vermindering verzuring wortelzone). 
 



Kaarten maken van nldosis met MKDOSFIG 

Een nldosisbestand kan direct ingelezen worden door DEMNAT. Het bevat per ecoserie (= DEMNAT 
bodemeenheid) de relevante hydrologische parameters. Zie onder een voorbeeld van de uitvoer. 

Deltares (c)                                                                                                                                                                                                                   
Bestandstype: nldosis                                                                                                                                                                                                          
 
Omschrijving:                                                                                                                                                                                                                
bestand dat aangeeft in hoeverre er verschillen                                                                                                                                                                             
zijn in de toestand voor en na een bepaald scenario                                                                                                                                                                        
of ingreep.                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                         
dGVG   verschil in gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand         [cm]                                                                                                                                                     
KWvoor kweltoestroming voor ingreep                          [mm/d]                                                                                                                                                    
KWna   kweltoestroming na ingreep                            [mm/d]                                                                                                                                                   
dPO4   verandering in phosphaatgehalte gebiedsvreemd water   [mg/l]                                                                                                                                                  
dCl    verandering in chloridegehalte gebiedsvreemd water    [mg/l]                                                                                                                                                 
dWP    verschil in oppervlaktewater peil                       [cm]                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                  
*** LET OP: LAATSTE REGEL MOET EEN LEGE REGEL ZIJN !!!***                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                
Datum: 08 03  2011                                                                                                                                                                                             
Auteur : Zoetwaterverkenning, Deltares                                                                                                                                                                        
-----------------------------------------------------------------------                                                                                                                                      
Formaat:                                                                                                                                                                                                    
gridcel  bod gw kw    dGVG   KWvoor     KWna     dPO4      dCl      dWP                                                                                                                                    
=======================================================================                                                                                                                                   
(i8,i4,2i3,4(f8.2,1x),(f10.2,1x),(f8.2,1x))                                                                                                                                                              
 1303710 204  3  0    0.06    -0.61    -0.66     0.00      10.64     0.53 
 1403660 204  4  0    0.00     0.00     0.00     0.00       0.00     0.00 
 1403660 206  4  0    0.00     0.00     0.00     0.00       0.00     0.00 
 1403670 206  4  0   -4.11    -2.01    -1.76     0.00     -25.86     0.32 
 1403670 204  4  0   -1.53    -0.86    -0.74     0.00       0.00     0.00 
 1403670 205  4  0   -2.80    -0.81    -0.79     0.00       0.00     0.00 
 1403680 204  4  0   -0.91    -1.90    -1.92     0.00      33.62     1.66 

 
Nadat een DEMNAT berekening is uitgevoerd kunnen geautomatiseerd plaatjes worden gemaakt van een 
nldosisbestand. Dit kan worden aangestuurd via de DEMNAT GUI (zie onder menu). 

 
 
Met mkdosfig wordt een oppervlaktegewogen gemiddelde van de dosis per kilometerhok aangemaakt. Je 
kunt aanvinken voor welke dosis je graag wil dat er een kaart wordt aangemaakt. De informatie wordt naar 
een formaat geschreven dat direct in Mapper versie 6 kan worden ingelezen (*.BSQ, *.BND,  *.HDR, *.map). 
Daarnaast wordt ook een *.col weggeschreven waarin x-coordinaat, y-coordinaat en een z- waarde 
(gemiddelde dosis per kmhok) is weggeschreven. 
 
 



Hieronder een voorbeeld van een dosisplaatje (uitvoer MKDOSFIG): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 


