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Voorwoord

Het DEMNAT model is al sinds 1987 in ontwikkeling. DEMNAT (versie 1) is voor het eerst
toegepast voor de Derde Nota Waterhuishouding. Inmiddels is model verbeterd tot versie 2.1
en voorzien van een gebruikersvriendelijke schil (GUI of Graphical User Interface). Het geheel
is getest op een personal computer met een Pentium processor en Windows 95
besturingssysteem.

Deze gebruikershandleiding en CDROM is gemaakt om verschillende redenen. De
voornaamste reden is het verbeteren van de communicatie met vakgenoten (modelleurs, maar
ook mensen die vanuit de praktijk betrokken zijn bij de uitvoering van anti-
verdrogingsmaatregelen). De behoefte aan communicatie komt enerzijds voort uit het streven
van de overheid om transparant te willen zijn naar de buitenwacht toe. Anderzijds hopen we
ook een terugmelding te krijgen vanuit de praktijk. Zitten de relaties juist in het model? Lijken
de resultaten ergens op voor uw specifieke regio? Het is voor de modelleurs namelijk
ondoenlijk om de kwaliteit van het model voor heel Nederland te kunnen controleren. Met het
breed uitzetten van deze CDROM hopen we dat we de informatie op een aantrekkelijke en
afgepaste wijze aanbieden, hetgeen wellicht beter kan werken dan een dikke stapel technische
rapporten. Een andere reden voor het maken van een gebruikersvriendelijke schil rondom
DEMNAT-2.1 is dat het model nu eenvoudig hanteerbaar en overdraagbaar is binnen RIZA en
RIVM. Als laatste reden kan worden genoemd dat het model nu ook bruikbaar is voor
onderwijsdoeleinden. Voor studenten bij hogescholen en universiteiten is het wellicht
aantrekkelijk om naast het aanhoren van theorieen rondom ecohydrologie en verdroging ook
eens echt te kunnen ‘spelen’ met een  ecologisch model.

De handleiding is tot stand gekomen via de bijdragen van verschillende personen. In het
kader van een RIZA stage hebben Janke van Houten (Hogeschool IJselland) en Bob de Boer
(TU Delft) een belangrijk deel geschreven van deze handleiding. Daarna is de tekst nog stevig
geredigeerd en uitgebreid door Remco van Ek en Jasper Stam (RIZA).

Frans Claessen.





Samenvatting

Ter ondersteuning van het waterbeleid en -beheer in Nederland ontwikkelt de rijksoverheid
computermodellen. Binnen dit instrumentarium worden de effecten op de terrestrische en semi-
terrestrische natuur (i.c. de vegetatie) berekend met het ecohydrologisch voorspellingsmodel
DEMNAT (Dosis Effect Model NAtuur Terrestrisch). Het model richt zich hoofdzakelijk op
het milieuthema verdroging. Invoer van het model bestaat uit veranderingen in de
waterhuishouding, zoals die berekend kunnen worden door hydrologische modellen. Het gaat
hier om een verandering in gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand, kwelflux, peil van de kleine
wateren (sloten, beken en vennen) en inlaat van systeemvreemd water.

De meest recente versie van DEMNAT is versie 2.1. Het model is inmiddels voorzien van een
gebruikersvriendelijke schil met een GIS-presentatie module en operationeel onder
Windows95. Deze gebruikersvriendelijke DEMNAT versie wordt breed beschikbaar gesteld,
met als voornaamste doel het verbeteren van de communicatie tussen modelontwikkelaars en
water- en terreinbeheerders. Vanuit de rijksoverheid is er namelijk behoefte aan een
confrontatie van de modelresultaten met de praktijk. Waar ziet men overeenkomsten en waar
afwijkingen met de werkelijkheid? Achterliggende gedachte is dat mensen uit de praktijk hun
eigen gebied beter kennen dan modelontwikkelaars bij de rijksoverheid die van achter hun
bureau verschillende theoretische concepten uitwerken tot modellen. Een aansluitend doel is,
door een verbetering van de communicatie, bij water- en terreinbeheerders uit de praktijk
meer duidelijkheid te verschaffen over de inhoud, achtergronden en resultaten van modellen
in gebruik bij de rijksoverheid. Dit is van belang, omdat deze modellen mede bepalend zijn
voor het uiteindelijke overheidsbeleid. Daarnaast bestaat er bij de rijksoverheid de behoefte
DEMNAT beter geschikt te maken voor regionale toepassingen. Door het huidige model breed
beschikbaar te maken worden water- en terreinbeheerders uit de praktijk in de gelegenheid
gesteld suggesties aan te dragen t.a.v. de door hun gewenste functionaliteit van DEMNAT.

In de handleiding wordt kort aandacht besteed aan de theorie achter het modelconcept. De
literatuurlijst biedt een ingang voor de verdere achtergronden van het model. Installatie en
bediening van het model worden behandeld in hoofdstuk 3 en in de bijlagen. Daarnaast vindt u
in deze handleiding oefeningen waarin bepaalde essentiële handelingen stap voor stap worden
uitgelegd. Voor updates in de software en achtergrondinformatie kunt u terecht op het internet
(zie http://www.riza.nl/demnat).
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1. Inleiding

Ter ondersteuning van het waterbeleid en -beheer in Nederland ontwikkelt de rijksoverheid
computermodellen. Het ecohydrologische voorspellingsmodel DEMNAT (Dosis Effect Model
NAtuur Terrestrisch) vormt een onderdeel van dit beleidsanalytisch instrumentarium. Met
DEMNAT kunnen effecten van veranderingen in de waterhuishouding op de terrestrische en
semi-terrestrische natuur (i.c. de vegetatie) worden aangegeven. Het model richt zich
hoofdzakelijk op het milieuthema verdroging. Invoer van het model bestaat uit veranderingen
in de waterhuishouding, zoals die berekend kunnen worden door hydrologische modellen. Het
gaat om een verandering in gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand, kwelflux, peil van de kleine
wateren (sloten, beken en vennen) en inlaat van systeemvreemd water.

De meest recente versie van DEMNAT is versie 2.1. Dit model is o.a. toegepast bij de
WaterSysteemVerkenning 1996 voor landelijke beleidsanalyse (Kors et al., 1997), maar ook in
regionale studies (Poelman & Van Ek, 1996). Het model is voorzien van een
gebruikersvriendelijke schil met een GIS-module en operationeel onder Windows95. Deze
gebruikersvriendelijke DEMNAT versie wordt breed beschikbaar gesteld, met als voornaamste
doel het verbeteren van de communicatie tussen modelontwikkelaars en water- en
terreinbeheerders. Vanuit de rijksoverheid is er namelijk behoefte aan een confrontatie van de
modelresultaten met de praktijk. Waar ziet men overeenkomsten en waar afwijkingen met de
werkelijkheid? Achterliggende gedachte is dat mensen uit de praktijk hun eigen gebied beter
kennen dan modelontwikkelaars bij de rijksoverheid die van achter hun bureau verschillende
theoretische concepten uitwerken tot modellen. Een aansluitend doel is, door een verbetering
van de communicatie, bij water- en terreinbeheerders uit de praktijk meer duidelijkheid te
verschaffen over de inhoud, achtergronden en resultaten van modellen in gebruik bij de
rijksoverheid. Dit is van belang, omdat deze modellen mede bepalend zijn voor het
uiteindelijke overheidsbeleid. Daarnaast bestaat er bij de rijksoverheid de behoefte DEMNAT
beter geschikt te maken voor regionale toepassingen. Door het huidige model breed
beschikbaar te maken worden water- en terreinbeheerders uit de praktijk in de gelegenheid
gesteld suggesties aan te dragen t.a.v. de door hun gewenste functionaliteit van DEMNAT.

Met de Windows versie van DEMNAT is het mogelijk om allerlei invoerbestanden naar eigen
inzicht aan te passen. Tevens kunnen er bestanden waarin veranderingen in de
waterhuishouding zijn opgeslagen worden aangemaakt, zodat er met DEMNAT bepaalde
testberekeningen kunnen worden uitgevoerd. Er is (nog) niet voorzien in een standaard
koppeling met allerlei verschillende hydrologische modellen. Dit is ook geen voorwaarde voor
het verkrijgen van inzicht in hoe het DEMNAT model zich gedraagt. Indien het, voor de
beoordeling van het model, toch uitdrukkelijk gewenst is een reëel hydrologisch scenario door
te rekenen, wordt men verzocht contact op te nemen met het RIZA1.

Overigens worden daadwerkelijke toepassingen met het model zonder overleg afgeraden. De
betrouwbaarheid van het huidige model is onvoldoende getest om aan te mogen nemen dat de
resultaten voor elk gebied voldoende realiteitswaarde bevatten. Het is juist de bedoeling - door
het breed beschikbaar stellen van het model - meer inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid.
Tevens is de theorie achter het modelconcept van DEMNAT niet eenvoudig en een onjuiste
interpretatie van de modelresultaten door een buitenstaander zou gemakkelijk kunnen leiden

                                               
1 Remco van Ek (tel: 0320-298520) of Jasper Stam (0320-298889)
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tot onjuiste conclusies. Op dit moment is het dan ook een aanrader om bij de uiteindelijke
interpretatie altijd een kenner van het DEMNAT model te raadplegen. Het RIZA of het RIVM
stelt zich in geen enkel geval verantwoordelijk voor eventuele negatieve consequenties die
zouden kunnen voortvloeien uit adviezen gebaseerd op een toepassing van DEMNAT die
zonder overleg met de modelontwikkelaars heeft plaatsgevonden.

In de handleiding wordt de theorie achter het modelconcept besproken in hoofdstuk 2. De
installatie en bediening van het model worden behandeld in hoofdstuk 3 en in de bijlagen.
Verder worden in de bijgevoegde oefeningen een aantal handelingen stap voor stap behandeld
die de bediening en mogelijkheden van het model verder moeten verduidelijken.



3

2. Modelconcept

2.1 Inleiding
Het ecologisch voorspellingsmodel DEMNAT (Dosis Effect Model NAtuur Terrestrisch)
voorspelt de effecten van veranderingen in de waterhuishouding op de terrestrische natuur. Als
effectparameter is gekozen voor de vegetatie, vanwege de vrij directe relatie tussen flora en
waterhuishouding. Invoer van DEMNAT bestaat meestal uit uitvoer van hydrologische
modellen, maar een dosis kan ook (wanneer het gaat om een relatief klein gebied) handmatig
worden ingevoerd. De ecologische effecten worden uitgedrukt in (een verandering in) de
botanische kwaliteit (volledigheid) van achttien ecosysteemtypen. Deze ecosysteemtypen in
DEMNAT worden ecotoopgroepen genoemd, omdat ze zijn gebaseerd op het Leidse
ecotopensysteem. Met behulp van een natuurwaarderingsmodule kunnen de ecologische
effecten worden vertaald naar hun betekenis voor het natuurbehoud in Nederland.

Het DEMNAT model omvat drie essentiële onderdelen:
1. een landsdekkende gebiedsschematisatie
2. een set dosis-effect functies
3. een natuurwaarderingssysteem

Deze onderdelen worden in apart paragrafen nader toegelicht. In een afsluitende paragraaf
wordt ingegaan op een aantal beperkingen van het model.

2.2 Landsdekkende gebiedsschematisatie
Een goede karakterisering van ecosystemen in de uitgangssituatie is een belangrijke
voorwaarde om te komen tot een zinvolle ecologische effectvoorspelling. Voor het voorspellen
van effecten moet immers eerst goed bekend zijn wáár wát voor type natuur voorkomt.
Daartoe combineert DEMNAT geografische informatie over bodem, hydrologie en vegetatie
tot een landsdekkende schematisatie van grondwaterafhankelijke ecosystemen. Naast
terrestrische zijn ook een aantal (semi-)aquatische ecosysteemtypen opgenomen in de
gebiedsschematisatie gezien hun relevantie met de verdrogingsproblematiek.

DEMNAT maakt gebruik van een hiërarchische ecosysteemtypologie ontwikkeld door het
Centrum voor Milieukunde van de Universiteit Leiden (Klijn & Udo de Haes, 1990; Klijn,
1997). Relevant voor DEMNAT is het indelingssysteem voor ecoseries (Klijn, 1997) en
ecotopen (Runhaar et al., 1987). In de onderstaande paragrafen worden deze begrippen nader
uitgelegd.

2.2.1 Het CML-ecotopensysteem
DEMNAT maakt gebruik van het CML-ecotopensysteem, waarbij een ecotoop is gedefinieerd
als een ruimtelijke eenheid die homogeen is ten aanzien van vegetatiestructuur, successie-
stadium en de voornaamste abiotische factoren die voor plantengroei bepalend zijn. Dit
systeem (Runhaar & Udo de Haes, 1994; Runhaar et al., 1987; Stevers et al., 1987) omvat een
classificatie van ecotooptypen op basis van kenmerken die belangrijke verschillen in de
soortensamenstelling van het plantendek van Nederland verklaren. Het gaat hierbij in feite om
een typologie waarbij de vegetatie wordt beschreven in relatie tot abiotische
standplaatsfactoren.
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Belangrijke abiotische factoren voor het indelen van ecotooptypen zijn zoutgehalte,
vochttoestand, voedselrijkdom en zuurgraad. Daarnaast wordt voor het indelen het biotische
kenmerk vegetatiestructuur en successiestadium gebruikt. Elk kenmerk is opgedeeld in een
aantal klassen op basis van (in het veld meetbare, en daardoor toetsbare) klassengrenzen. In
bijlage I wordt een overzicht gegeven van de kenmerken en kenmerkklassen. Elk ecotooptype
is te typeren aan de hand van een combinatie van verschillende abiotische en biotische
kenmerken die binnen een bepaalde klasse vallen. Bijvoorbeeld, het ecotooptype G22 heeft
betrekking op een grasland op natte, voedselarme, zwak zure bodem. Niet alle combinaties van
kenmerkklassen worden onderscheiden. Enerzijds omdat sommige combinaties in Nederland
niet voorkomen en anderzijds doordat bepaalde combinaties geen toegevoegde waarde hebben.
Zo is bijvoorbeeld de invloed van saliniteit binnen zilte en brakke milieus zo dominant, dat het
weinig zin heeft om nog een verdere onderverdeling in voedselrijkdom te onderscheiden.

Aan elk ecotooptype is een lijst van kenmerkende plantensoorten toebedeeld. Een dergelijke
lijst wordt een ecologische soortengroep genoemd. Een plantensoort kan, afhankelijk van zijn
ecologische amplitudo, aan meerdere ecologische soortengroepen zijn toebedeeld. In totaal
worden er binnen het CML-ecotopensysteem ongeveer 130 ecotooptypen onderscheiden. Het
systeem is daarmee wat grover dan de vegetatiekundige associaties onderscheiden binnen het
plantensociologische indelingssysteem van Westhoff & Den Held, 1969 en Schaminée et al.,
1995. Voordeel van het CML-ecotopensysteem is dat het de vegetatie beschrijft in relatie tot
milieufactoren. Hierdoor is het systeem goed bruikbaar voor ecologische effectvoorspelling,
zeker op het landelijke en regionale schaalniveau.

2.2.2 Ecotoopgroepen
Om het voorkomen van ecotooptypen binnen Nederland af te kunnen leiden is gebruik gemaakt
van het nationale florabestand FLORBASE (Van der Meijden et al., 1996). FLORBASE bevat
de vondstgegevens vanaf 1975 van wilde vaatplanten. De gegevens zijn opgeslagen in een
raster met kilometerhokken. Per kilometerhok is alleen informatie over het wel of niet
voorkomen van soorten opgeslagen. Informatie over de bedekkingsgraad, of over het al of niet
voorkomen van soorten in één vegetatie, is niet in het bestand aanwezig (Witte et al., 1992).

De ecotooptypen zijn samengevoegd tot ecotoopgroepen omdat veel ecotooptypen te weinig
kenmerkende plantensoorten bleken te bevatten voor het maken van voldoende betrouwbare
verspreidingskaarten met FLORBASE. Ecotooptypen van een vergelijkbaar standplaatstype,
maar die verschillen in vegetatiestructuur en successiestadium, zijn daarbij tot grovere groepen
samengevoegd. Bijvoorbeeld pioniervegetaties (P), graslanden (G) en ruigten (R) zijn
samengevoegd tot ‘kruidvegetaties’ (K); bossen (B) en struwelen (S) tot ‘houtige vegetaties’
(H) en water- (W) en verlandingsvegetaties (V) tot ‘aquatische vegetaties’ (A). Ten behoeve
van DEMNAT versie 2.1 zijn uiteindelijk 18 ecotoopgroepen onderscheiden (zie tabel 2.1).

Met behulp van FLORBASE en het CML-ecotopensysteem zijn landsdekkende kaarten
gemaakt van de botanische kwaliteit van ecotoopgroepen (Witte, 1998). De botanische
kwaliteit is uitgedrukt met de term ‘volledigheid’, een soort maat voor de relatieve
soortenrijkdom. De volledigheid van een ecotoopgroep wordt bepaald door per kilometerhok
de indicatiewaarden c.q. weegwaarden van de voor die ecotoopgroep kenmerkende planten-
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Tabel 2.1 De 18 ecotoopgroepen opgenomen in DEMNAT- 2.1.
ecotoop-
 groep
 code omschrijving (landschapstype)
 A12 Verlandings- en zoetwatervegetaties van voedselarme, zwak zure wateren

 (vennen, duinmeren)
 A17 Verlandings- en zoetwatervegetaties van matig voedselrijke wateren

 (sloten en plassen in laagveengebieden en nattere zandstreken)
 A18 Verlandings- en zoetwatervegetaties van zeer voedselrijke wateren

 (sloten en plassen in laagveen- en kleigebieden)
 bA10 Verlandings- en zoetwatervegetaties van brakke wateren

 (sloten en plassen in brakke polders, inlagen)
 K21 Pionier- en graslandvegetaties op natte, voedselarme zure bodems

 (natte heiden en hoogvenen)
 K22 Pionier- en graslandvegetaties op natte, voedselarme zwak zure bodems

 (veenmosrietlanden, trilvenen, blauwgraslanden, kalkarme duinvalleien)
 K23 Pionier- en graslandvegetaties op natte, voedselarme basische bodems

 (kalkrijke duinvalleien)
 K27 Pionier- en graslandvegetaties op natte, matig voedselrijke bodems

 (hooilanden in het laagveen en in de middenloop van beekdalen)
 K28 Pionier- en graslandvegetaties op natte, zeer voedselrijke bodems

 (ruigtes langs rivieren en sloten, nat cultuurgrasland)
 bK20 Pionier- en graslandvegetaties op natte, brakke bodems

 (natte graslanden in brakke polders)
 bK40 Pionier- en graslandvegetaties op vochtige, brakke bodems

 (vochtige graslanden in brakke polders)
 K41 Pionier- en graslandvegetaties op vochtige, voedselarme zure bodems

 (vochtige heiden)
 K42 Pionier- en graslandvegetaties op vochtige, voedselarme zwak zure bodems

(heischrale graslanden, kalkarme duinvalleien)
 H22 Bossen en struwelen op natte, voedselarme zwak zure bodems

(bronbossen)
 H27 Bossen en struwelen op natte, matig voedselrijke bodems

 (elzenbroekbos, nat hellingbos)
 H28 Bossen en struwelen op natte, zeer voedselrijke bodems

 (rivierbossen, grienden)
 H42 Bossen en struwelen op vochtige, voedselarme zwak zure bodems

 (loofbossen op zandgronden)
 H47 Bossen en struwelen op vochtige, matige voedselrijke bodems

 (parkachtige bossen, loofbossen)
 

soorten te sommeren tot een score. De weegwaarden zijn vastgesteld per plantensoort en
geven aan in hoeverre een plantensoort kenmerkend is voor een bepaalde ecotoopgroep. De
score wordt vervolgens, met behulp van ecotoopgroep specifieke drempelwaarden, omgezet
naar volledigheid, een getalswaarde tussen 0 en 1 (Witte & Van der Meijden, 1995). Een volle-
digheid gelijk aan 0 geeft aan dat de ecotoopgroep niet voorkomt of dat er onvoldoende
indicatieve plantensoorten zijn aangetroffen. Dit kan het geval zijn wanneer de ecotoopgroep
werkelijk niet aanwezig is, of doordat het kilometerhok niet goed genoeg is geïnventariseerd.
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Een volledigheid gelijk aan 1 geeft aan dat de ecotoopgroep in botanisch opzicht zeer goed
ontwikkeld is.

Nederland is niet overal even intensief geïnventariseerd, zodat verspreidingskaarten die
rechtstreeks op FLORBASE worden gebaseerd ruimtelijke vertekeningen zullen vertonen.
Daarom zijn via een speciaal ontwikkelde hiaat-opvulmethode soorten toegevoegd aan een
secundair FLORBASE bestand voor het afleiden van meer betrouwbare verspreidingskaarten.
De volledige procedure voor het afleiden van verspreidingskaarten van ecotoopgroepen is
beschreven in Witte & Van der Meijden (1995) en Witte (1998).

2.2.3 Ecoseries
Per kilometerhok is afgeleid met welke botanische kwaliteit bepaalde ecotoopgroepen
voorkomen. Daarmee wordt uitdrukkelijk niet beweerd dat een ecotoopgroep binnen het
kilometerhok in een gelijke mate voorkomt. Het voorkomen van een ecotoopgroep binnen een
kilometerhok kan beperkt zijn tot een klein gebied, afhankelijk van o.a. het voorkomen van
geschikte standplaatscondities.

Om het voorkomen van ecotoopgroepen binnen een kilometerhok ruimtelijk uit te kunnen
splitsen wordt gebruik gemaakt van ecoseries. Een ecoserie is gedefinieerd als een ruimtelijke
eenheid die homogeen is t.a.v. de belangrijkste abiotische ecosysteemkenmerken welke
conditionerend zijn voor de operationele standplaatsfactoren bepalend voor de plantengroei.

Ecoseries vormen enerzijds ruimtelijke eenheden met een bepaald oppervlak, die voor de
ruimtelijke schematisatie van belang zijn. Anderzijds vormen ze een fysisch-chemische reactor,
die bepaalt welke veranderingen er als gevolg van hydrologische veranderingen optreden in de
direct ecologisch relevante standplaatsfactoren, zoals zuurgraad, voedselrijkdom,
vochtbeschikbaarheid, zuurstofvoorziening en zoutgehalte (Klijn et al., 1992; Klijn 1988).

Ecoseries worden onderscheiden op grond van kenmerken afgeleid uit de bodem,
grondwaterstand en grondwaterkwaliteit (Klijn et al., 1992). Ze zijn te beschouwen als een
ecologische interpretatie van de bodem- en grondwatertrappenkaart waarbij conditionerende
bodemeigenschappen worden vertaald naar hun betekenis voor het voorkomen van
operationele standplaatsfactoren. Onder conditionerende bodemeigenschappen worden o.a.
moedermateriaal/textuur, profielopbouw, organisch stofgehalte, kalkgehalte, ijzeraanrijking,
grondwaterstand en kwelkwaliteit verstaan. Onder operationele standplaatsfactoren worden
factoren bedoeld die direct bepalend zijn voor de plantengroei (o.a. vochttoestand,
voedselrijkdom, zuurgraad, saliniteit). Zo kan een plant zijn omgeving als vochtig ervaren
vanwege een hoge grondwaterstand en/of doordat de bodemtextuur een voor plantengroei
gunstig effect heeft op de vochttoestand. Beide factoren zijn conditionerend voor de
operationele standplaatsfactor vochttoestand.

Basis-informatie voor het ruimtelijk afleiden van ecoserie-typen is de bodem- en
grondwatertrappenkaart 1:50.000 (De Vries & Denneboom, 1992) en de LKN-
grondwaterrelatiekaart (Klijn, 1989). In totaal worden er 48 bodemtypen, 6
grondwatertrapklassen en 4 kweltypen onderscheiden (zie Bijlage 1). Potentieel zouden er op
basis van deze gegevens 1152 combinaties kunnen voorkomen, maar in praktijk komen er 435
voor. Ten behoeve van DEMNAT is een landelijk ecoserie bestand aangemaakt waarbij per
vierkante kilometer verschillende niet geografische gebonden ecoserie-typen zijn onderscheiden
(Klijn et al., 1996).
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2.2.4 De ecoplot
Een ecotoopgroep kan, binnen een kilometercel, op verschillende ecoseries voorkomen.
Onderscheid tussen de verschillende ecoseries is relevant, aangezien een ecotoopgroep anders
reageert op een hydrologische ingreep afhankelijk van de ecoserie waarop hij voorkomt. Zo zal
bijvoorbeeld voor een bepaalde grondwaterstandsdaling een natte-heidevegetatie op oligotroof
veen anders reageren dan een natte-heidevegetatie op een moerige zandbodem.

De koppeling tussen ecotoopgroepen (vegetatie) en ecoseries (bodem) gebeurt via de
standplaats. Per ecoserie is een apart standplaatsdiagram onderscheiden waarin voor elk
standplaatstype de kans op voorkomen is gegeven. Het invullen van deze kansen gebeurt aan
de hand van literatuurkennis, statistische analyse en veldervaring. Doordat een ecotoopgroep
op basis van zijn standplaatsvoorkeur te plaatsen is binnen het standplaatsdiagram is een
koppeling tussen ecotoopgroep en ecoserie mogelijk (Tabel 2.2).

Tabel 2.2 Standplaatsdiagram gehanteerd binnen het CML-ecotopensysteem. Op
standplaatstype X22 (nat, voedselarm, zwak zuur) kunnen zowel de
ecotoopgroep K22 als H22 (kruidachtige resp. houtige vegetatie op natte,
voedselarme, zwak zure bodems) voorkomen.

Zoet brak zilt
voedselarm matig

voedselrijk
zeer
voedselrijk

zuur zwak zuur basisch
water A12 A17 A18 bA10

nat K21 K22
H22

K23 K27
H27

K28
H28

bK20

vochtig K41 K42
H42

H47 bK40

droog

Op deze wijze ontstaan er per kilometercel verschillende combinaties van ecotoopgroepen en
ecoseries, de zogenaamde ecoplots. De ecoplot is dus te beschouwen als een homogene
eenheid van bodem en vegetatie en vormt de kleinste rekeneenheid van DEMNAT. Op het
niveau van de ecoplot worden de effect-berekeningen uitgevoerd, waarna de resultaten weer
worden teruggeschaald naar de kilometercel, het niveau waarop de ecotoopgroep informatie
bekend was.

Aan een ecoplot is informatie gekoppeld die relevant is voor de effectberekening. Zo is o.a.
aangegeven of er sprake is van schijnspiegels. In bepaalde delen van Nederland komen ondiep
gelegen slecht doorlatende lagen voor waarboven zogenaamde schijnspiegels kunnen optreden.
De grondwaterstand op deze plaatsen wordt weinig tot niet beïnvloed door ingrepen in de
regionale waterhuishouding. In dergelijke situaties wordt aangenomen dat het effect van een
hydrologische ingreep nihil is (Witte et al., 1992).

2.3 Dosis-effect functies
De dosis-effect functies van DEMNAT geven in één functie de relatie weer tussen een
hydrologische verandering en de verandering in een vegetatie. Daarbij wordt de complete
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ingreep-effect keten gesimuleerd vanaf hydrologische ingreep tot en met verandering in de
vegetatie. De dosis-effect functies vormen daarmee een poging om de complexe processen op
standplaatsniveau samen te vatten in een relatie.

Het gebruik van dosis-effect functies kent, zeker bij landelijke modellering, een aantal
belangrijke voordelen. Door het gebruik van dosis-effect functies zijn de ecologische effect
berekeningen relatief snel en robuust. Doordat de functies mede zijn gebaseerd op ervaringen
uit de praktijk zijn zij minder gevoelig voor fouten in parametrisatie dan bijvoorbeeld een
procesmodel. Probleem met een procesmodel is dat, zeker op landelijke schaal, er vaak
onvoldoende betrouwbare en nauwkeurige gegevens beschikbaar zijn om het model adequaat
te kunnen parametriseren. Hierdoor zijn de uitkomsten van een procesmodel vaak te
onbetrouwbaar of te globaal voor ecologische toepassingen. Daarnaast speelt het probleem dat
veel processen, zoals bijvoorbeeld het optreden van regenwaterlezen, nog niet goed
procesmatig kunnen worden gemodelleerd en daardoor buiten beschouwing worden gelaten,
terwijl dergelijke processen wel degelijk zeer relevant kunnen zijn. Een ander voordeel van het
gebruik van dosis-effect functies is dat het beter mogelijk is een sterk verfijnde
gebiedsschematisatie te hanteren bij het doorrekenen van ingrepen. Dit is van belang omdat
botanisch waardevolle ecosystemen een geringe oppervlakte kunnen hebben. Als laatste punt
kan worden genoemd dat alle dosis-effect functies zijn vastgelegd in een tabel en waardoor zij
gemakkelijk benaderbaar en controleerbaar zijn voor buitenstaanders.

Per hydrologische dosis is voor alle relevante combinaties van ecotoopgroepen en ecoseries
een dosis-effect functie afgeleid. De dosis-effect functies zijn van te voren, buiten het
DEMNAT model om, opgesteld. De achtergronden en werkwijze voor het opstellen van de
dosis-effect functies zijn in detail beschreven door Van der Linden et al (1992), Runhaar et al
(1996) en Runhaar (1999). Hieronder wordt kort essentie van de procedure beschreven.

Bij het opstellen van de dosis-effect functies is uitgegaan van de onderstaande
causaliteitenketen (figuur 2.1).
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Figuur 2.1 Ingreep-effect keten gemodelleerd met het DEMNAT model.

De hydrologische ingreep kan worden aangeleverd door hydrologische modellen. De
ecologische bodemeenheid is bepalend voor welke veranderingen in standplaatsfactoren zullen
optreden a.g.v. een bepaalde hydrologische ingreep. Hierbij is vooral gebruik gemaakt van
kennis vergaard binnen het SWNBL project (Kemmers, 1990). Deze kennis is geëxtrapoleerd
naar alle in Nederland voorkomende bodemtypen. Om de respons van soorten(groepen) op de
verandering in standplaatsfactoren aan te geven is gebruik gemaakt van de informatie
vastgelegd in het CML-ecotopensysteem. Op grond van de gevoeligheid van soorten voor
milieufactoren en de soortensamenstelling van de ecotoopgroep is tenslotte bepaald hoe de
volledigheid van de ecotoopgroep zal veranderen.

Bij het opstellen van een dosis-effect functie is uitdrukkelijk niet alleen gekeken naar het effect
op de waterhuishouding. Bij een verlaging van de grondwaterstand hoeft bijvoorbeeld niet
alleen de vochttoestand af te nemen. Met name bij veenbodems zal bij een verlaging van de
grondwaterstand een sterkere doorluchting van de bodem optreden, waardoor de
mogelijkheden tot mineralisatie van het organisch materiaal worden versterkt en de
voedselrijkdom van de standplaats kan toenemen. Daarnaast kunnen oxidatieprocessen in de
bodem er toe leiden dat de zuurgraad toeneemt van de standplaats. Een verandering in de
grondwaterstand kan dus gevolgen hebben voor verschillend standplaatsfactoren. Bij een
afname van de kwelflux wordt vooral uitgegaan van een verzuringseffect, omdat bij het
wegvallen van de kwel de standplaats niet meer gebufferd kan worden met basenrijk
grondwater en vervangen zal worden door zuur regenwater. Daarnaast zal bij een verlaging
van de kwelflux ook vaak sprake zijn van een daling van de grondwaterstand, maar dit effect is
al opgenomen in de dosis-effect relatie voor grondwaterstandsdaling. Bij de dosis “verlaging
peil van kleine oppervlaktewateren” wordt uitgegaan van een verdrogingseffect op aquatische
ecotoopgroepen, omdat bij de verlaging van het peil sloten droog kunnen vallen. Bij de dosis
“inlaat systeemvreemd water” wordt een effect op de waterkwaliteit verondersteld,
hoofdzakelijk voor de aquatische ecotoopgroepen. In veel gevallen leidt inlaat van
systeemvreemd water tot een toename van de voedselrijkdom. Daarnaast wordt ook een effect
op de saliniteit (zoutgehalte) verondersteld (Bos et al., 1997), met name in de zeer zoete
(Barendregt, 1993) en de brakke wateren (Prins et al., 1994).

Bij het doorrekenen van een ecologisch effect van bijvoorbeeld een grondwaterstandsdaling
wordt de volledigheid in de uitgangssituatie (afgeleid uit FLORBASE, zie paragraaf 2.2.2)
gebruikt om de uitgangssituatie t.a.v. de grondwaterstand te bepalen. Voornaamste reden
hiervoor is dat veruit de meeste hydrologische modellen niet in staat zijn om de
grondwaterstand voor ecologische toepassingen voldoende betrouwbaar en met een voldoende
mate van ruimtelijk detail te voorspellen. Binnen DEMNAT wordt nu impliciet aangenomen
dat als de vegetatie een hoge grondwaterstand indiceert, er dan ook sprake is van een hoge
grondwaterstand. Met behulp van de dosis-effect functie en de verandering in de gemiddelde
voorjaarsgrondwaterstand kan dan vervolgens een ecologisch effect worden afgeleid (figuur
2.2 a).
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Bij het modelleren van herstel maakt DEMNAT invers gebruik van de dosis-effect relaties. Het
effect wordt daarbij gedempt met een van ecotoopgroep en ecoserie afhankelijke hysteresis
factor. Binnen de gestelde voorspellingstermijn van DEMNAT (ca. 20 jaar) wordt namelijk
aangenomen dat herstel minder groot zal zijn dan schade (figuur 2.2 b). Reden voor dit
hysterese-effect kan bijvoorbeeld zijn dat inmiddels verdwenen soorten zich nog niet

Figuur 2.2 Een voorbeeld van een dosis-effectfunctie voor verandering in
voorjaarsgrondwaterstand. In (a) wordt een schadeberekening getoond, in (b)
een herstelberekening met hysteresis effect.

hebben kunnen hervestigen, doordat de vegetatiestructuur in ongunstige zin is veranderd, of
doordat de bodem zich nog niet heeft kunnen herstellen binnen de gestelde
voorspellingstermijn.

Afzonderlijke effecten van verschillende dosis-effect functies kunnen met elkaar worden
gecombineerd tot één effect. Daarbij worden de dosis-effect functies in serie gezet, waarbij de
dosis-effect functie die de grootste schade oplevert voorop wordt gezet en de dosis-effect
functie met het grootste herstel achteraan wordt geplaatst. De volledigheid na een ingreep van
de eerste functie wordt de volledigheid vóór de ingreep voor de daarop volgende functie
(figuur 2.3).

Figuur 2.3 Door de dosis-effectfuncties in serie te zetten kunnen afzonderlijke doses
worden gecombineerd tot één effect.

De achterliggende gedachte daarbij is dat de aanwezigheid van een hydrologische ingreep die
tot schade leidt niet zo maar kan worden gecompenseerd door deze te combineren met een
hydrologische ingreep gericht op herstel. Een grondwaterafhankelijk ecosysteem zal zich
immers niet herstellen wanneer niet aan alle hydrologische randvoorwaarden tegemoet is
gekomen.
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De dosis-effect functies kunnen gemakkelijk worden gevisualiseerd binnen een MS Excel
spreadsheet. Zie daarvoor bijlage 2.

2.4 Natuurwaardering
Met DEMNAT kunnen ecologische effecten worden voorspeld voor verschillende
ecosysteemtypen. Voor het natuurbehoud zal een verandering in het ene ecosysteemtype meer
relevant zijn dan voor het andere ecosysteemtype. Via een natuurwaarderingsmodule is het
mogelijk om de met DEMNAT voorspelde ecologische effecten te wegen naar hun belang voor
het natuurbehoud in Nederland. Door de effecten uit te drukken in natuurwaarden is het
mogelijk resultaten van verschillende ecotoopgroepen te aggregeren. Zo kan een totale
natuurwaarde-verandering worden berekend per hydrologisch scenario of per gebied. Op deze
wijze wordt het voor beleidsmakers gemakkelijker de DEMNAT resultaten te interpreteren.

Natuurwaardering blijft altijd een subjectieve aangelegenheid. Wel is het mogelijk om op basis
van helder geformuleerde en beargumenteerde uitgangspunten een formele rekenprocedure op
te stellen.Voor DEMNAT is door Witte (1996, 1998) een natuurwaarderingsmethode
ontwikkeld welke is gebaseerd op twee uitgangspunten.

1. Hoe zeldzamer, hoe waardevoller. Met andere woorden hoe algemener een soort of
ecosysteemtype, des te lager is zijn waarde.

 
2. Hoe meer, hoe beter. Hiermee wordt bedoeld dat als de natuur toeneemt in omvang

(zeldzaam of algemeen, maakt niet uit) dit ook in positieve zin moet worden gewaardeerd.
Het groen wint het immers van het asfalt.

Op basis van deze twee uitgangspunten is een algoritme opgesteld waarmee, uit de gegevens
van FLORBASE, de potentiële natuurwaarde per ecosysteemtype (i.c. ecotoopgroep) kan
worden berekend. Door voor elke ecotoopgroep zijn specifieke potentiële natuurwaarde te
vermenigvuldigen met het actuele voorkomen en deze per kilometerhok te sommeren kan voor
dat kilometerhok de totale botanische natuurwaarde worden vastgesteld. Criteria die
uiteindelijk in de methode zijn verwerkt zijn: zeldzaamheid (vooral nationale, maar ook
internationale), diversiteit (aan soorten en aan ecosysteemtypen) en natuurlijkheid (gebaseerd
op inheemse wilde planten). Voor meer achtergronden over de methode en een beoordeling
van de resultaten kan worden verwezen naar Witte (1996, 1998).

2.5 Beperkingen
DEMNAT is een typisch ‘what-if’ model. Met andere woorden, het model geeft aan welke
effecten op de vegetatie verwacht worden wanneer bepaalde veranderingen plaatsvinden in de
waterhuishouding. Het werkelijke effect op de vegetatie kan afwijken van het door DEMNAT
voorspelde effect doordat het voorkomen van plantensoorten van meer factoren afhankelijk is
dan alleen de waterhuishouding. Zo kunnen er in werkelijkheid ook effecten optreden als
gevolg van veranderingen in de atmosferische depositie, inrichting of bemesting. Deze effecten
worden niet door DEMNAT berekend. Wel houdt DEMNAT bij de effectberekening rekening
met de gevolgen voor de zuurgraad en voedselrijkdom in de bodem wanneer de
waterhuishouding veranderd. Tevens wordt indirect rekening gehouden met verzuring,
vermesting en beheer doordat de uitgangssituatie wordt gebaseerd op FLORBASE. Wanneer
een gebied sterk beïnvloed is door vermesting, verzuring of beheer, zal dat immers tot uiting
komen in de floristische samenstelling.
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De uitkomsten van DEMNAT hebben vooral in relatieve zin een waarde. Het model is
met name geschikt om verschillende waterhuishoudkundige scenario’s met elkaar te vergelijken
voor wat betreft hun potentiële natuurwaardewinst of -verlies. Daarnaast kun je met
DEMNAT voor een scenario ook de effecten op de ecotoopgroepen onderling met elkaar
vergelijken. Zo kan de invloed van een wijziging in de kwelflux van relatief groter belang zijn
voor kwelgevoelige ecotoopgroepen dan voor andere ecotoopgroepen.

Bij het interpreteren van de resultaten is het van belang te realiseren dat de aard van de
basisinformatie, maar ook het ontbreken van bepaalde basisinformatie en processen
(ontwikkeling in vegetatiestructuur wordt bijvoorbeeld niet meegenomen), beperkingen stelt
aan de nauwkeurigheid van de modeluitkomsten. In algemene zin geldt dat naar mate een
groter gebied wordt doorgerekend en naar mate de resultaten globaler worden gebruikt, de
uitkomsten robuuster zullen zijn.

Met DEMNAT is het niet mogelijk om de gewenste grond- en oppervlaktewater
regime (GGOR) voor een gebied vast te stellen. Hoewel onderdelen van het model daar wel
bruikbaar voor kunnen zijn, is het model in zijn huidige vorm daar niet op ingesteld. Om over
een dergelijk instrument te kunnen beschikken zal eerst een sterke verbetering moeten worden
doorgevoerd in de hydrologische modellen en de vertaalslag van hydrologische processen naar
standplaatsniveau. Het huidige modelconcept van DEMNAT is sterk afgestemd op wat de
huidige landelijke (en regionale) hydrologische modellen aan uitvoer kunnen leveren.
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3. Bediening van het model

3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de gebruikersschil rondom het DEMNAT model behandeld. Voor de
installatieprocedure wordt verwezen naar bijlage 2.

Allereerst wordt de werkvolgorde voor de bediening van DEMNAT besproken, waaruit
functionaliteit op hoofdlijnen van het model moet blijken (paragraaf 3.2). In de
achtereenvolgende paragrafen worden de verschillende vensters in meer detail toegelicht. Zo
wordt in paragraaf 3.3 ingegaan op het beheer van datasets, en in paragraaf 3.4 en 3.5 op de
aansturing van de voornaamste invoer en uitvoer bestanden. De resultaten van DEMNAT
kunnen relatief eenvoudig worden omgezet naar kaartvorm en met het programma Mapper
worden bekeken (paragraaf 3.5). Afsluitend worden in paragraaf 3.6 de informatieschermen
besproken die relevante informatie tonen over een DEMNAT berekening. Voor een lijst van
onvolkomenheden in de programmatuur (zgn. “known bugs”) wordt verwezen naar bijlage 3.

3.2 Werkvolgorde
Na het opstarten van DEMNAT is het hoofdvenster “DEMNAT 2.1 - (huidige dataset:
origin)” te zien. (zie figuur 3.1). De achterliggende vensters kunnen via de menubalk en de
verschillende pictogrammen worden geopend. In het hoofdvenster is tevens een geel veld
zichtbaar waarin hints worden getoond over de werkvolgorde van DEMNAT.

In DEMNAT moet voor de ingreep-effect berekening een bepaalde volgorde worden
doorlopen. Eerst moet een landelijk geografische gebiedschematisatie worden aangemaakt. De
gebiedschematisatie wordt binnen het model uitgedrukt in ecoplots. In het venster “PREDEM:
Aanmaken gebiedsschematisatie (ecoplots)” worden de in- en uitvoer bestanden voor deze
actie weergegeven (zie figuur 3.11). In principe is het aanmaken van het ecoplot-bestand een
eenmalige actie. Vervolgens dient een hydrologisch scenario te worden opgesteld. De
gebruikersschil is voorzien van een programma waarmee, voor testdoeleinden, hydrologische
dosisbestanden kunnen worden aangemaakt (zie figuur 3.13). Hierin worden de volgende
hydrologische parameters ingevoerd: verandering gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (cm),
kwelflux voor ingreep (mm/dag), kwelflux na ingreep (mm/dag), verandering fosfaat gehalte
van kleine oppervlakte wateren (mg/l), verandering chloride gehalte van kleine oppervlakte
wateren (mg/l), en verandering peil van kleine oppervlakte wateren (cm). Verder kan in dit
venster worden ingevoerd voor welk gebied het dosisbestand moet worden aangemaakt
(landsdekkend of een bepaalde regio). Na deze acties kan een ingreep-effect berekening
worden uitgevoerd, al dan niet gecombineerd met een natuurwaardering. Dit gebeurt in het
venster “EFFDEM: Een natuur effect berekening” (zie figuur 3.15). In dit venster moeten
wederom de in- en uitvoer bestanden (inclusief het
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Figuur 0.1

Figuur 3.1 Het hoofdvenster van DEMNAT 2.1 voor Windows

hydrologisch dosisbestand!) worden aangegeven. In dit venster kan ook voor verschillende
typen uitvoer worden gekozen. De volgende uitvoer is mogelijk:

• volledigheid na ingreep
• verandering in volledigheid
• natuurwaarde na ingreep
• verandering in natuurwaarde

De te gebruiken hydrologische veranderingen bepalen de gebruikte verandering in de
berekening. Hiervoor zijn de volgende mogelijkheden:

• gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand, en/of
• kwelflux, en/of
• gebiedsvreemd water, en/of
• peil kleine oppervlakte wateren, en/of
• combinatie van (alle) ingrepen

Meestal volstaat het om de optie ‘combinatie van ingrepen’ te kiezen. Van de resultaten van
een natuur-effect berekening kan een kaart worden gemaakt. Hiervoor moet het venster “Kaart
van EFFDEM resultaten” worden ingevuld (zie figuur 3.17). Men kan nog zelf bepalen welke
ecotoopgroepen men wil opnemen in de kaart. Belangrijk is het juiste type uitvoer te kiezen
voor de weergave anders wordt de kaart aangemaakt met een verkeerde legenda. Het is dus
verstandig om bij het aanmaken van een EFFDEM resultaat-bestand een handige naam te
kiezen voor de uitvoer, zodat duidelijk is om wat voor type uitvoer het gaat. Na invulling van
het venster “Kaart van EFFDEM resultaten” wordt Mapper opgestart en wordt de kaart op het
scherm getoond.

Mapper is het GIS presentatie-tool van het Waterloopbouwkundig Laboratorium (WL)
wat in de DEMNAT schil is ingebouwd. Binnen Mapper kunnen aan een bepaalde  kaart extra
kaartlagen worden toegevoegd. Hierdoor kan men zich makkelijker oriënteren. Opmaak van de
kaart, legenda en titel kunnen achteraf nog worden aangepast. Verder biedt DEMNAT voor
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Windows de mogelijkheid om van te voren een gewenste opmaak in te stellen zodat men
standaard altijd het resultaat van een DEMNAT berekening in de gewenste kaart opmaak op
het scherm krijgt (bijvoorbeeld uitvoer voor een specifieke regio). Hiervoor moeten bepaalde
bestanden handmatig worden aangepast. In oefening 3 wordt dit aan de hand van een
voorbeeld behandeld. Verder kan men, via het venster “Kaarten van ecoseries” (zie figuur
3.18), van de bodem-invoergegevens (ecoseries) kaarten maken. De handelingen voor het
maken van een ecoseriekaart worden uitgelegd in oefening 2.

3.3 Datasets
Een dataset is een verzameling DEMNAT invoer bestanden die in PKZIP formaat is
opgeslagen in de C:\Demnat21\Datasets directory met de extentie “.dds” (dds = demnat data
set). Datasets vergemakkelijken het gebruik van meerdere sets van invoer bestanden. Deze
optie heeft men alleen nodig wanneer men besluit de standaard invoer bestanden zelf
handmatig aan te passen. Het is in dat geval verstandig om een kopie te maken dataset
origin.dds, en de aangepaste dataset onder een eigen naam te bewaren.

Bij het kiezen van een dataset worden de niet-actieve datasets automatisch
gecomprimeerd om schrijfruimte op de harddisk te besparen. De naam van een actief dataset
wordt vermeld op de titelbalk van het hoofdvenster.

3.3.1 Datasets beheren 
Om datasets te beheren moet het venster “Beheer van datasets” worden geopend (zie figuur
3.2). Dit venster is te vinden onder de menuoptie Bestand - datasets of kan worden geopend
met het icoon datasets beheren. Het linker vak bevat een lijst met de namen van alle
DEMNAT datasets die in het systeem voorkomen. Na installatie is alleen de dataset origin.dds
aanwezig.

Figuur 3.2 Het venster “Beheer van datasets”, waarin in het rechtervlak de inhoud van de
dataset origin.dds wordt getoond.

Door een dataset aan te klikken wordt de inhoud van de desbetreffende dataset in het
rechtervlak getoond. De inhoud van de dataset bestaat uit de invoer bestanden die onder deze
dataset vallen.
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Men kan een nieuw dataset creëren door ‘Nieuw’ aan te klikken. Er wordt vervolgens om een
naam gevraagd van de nieuwe dataset (figuur 3.3). In dit venster wordt de naam van de nieuwe
dataset ingevoerd, bijv. ‘mijndata’. De naam wordt bevestigd door ‘OK’ aan te klikken.

Figuur 3.3 Het venster “Naam van nieuwe dataset”

De naam wordt nu weergegeven in de lijst met datasets, maar de dataset is daarmee nog niet
actief binnen DEMNAT. Daarvoor moet de nieuwe dataset eerst worden geselecteerd. Dit
doet men door de naam te selecteren met de linkermuis-knop en vervolgens op ‘Selecteer’ te
klikken (figuur 3.4). Zodra dit is gedaan moet eerst de openstaande dataset worden gesloten,

Figuur 3.4 Het selecteren van een nieuwe dataset, “mijndata”, in dit voorbeeld.

om vervolgens de nieuw geselecteerde dataset te kunnen openen. Bij het sluiten van de
openstaande dataset kan men nog opgeven welke bestanden men wil opslaan (figuur 3.5). Er
zijn twee vlakken te zien. Het linkervlak (Alle input bestanden) bevat een lijst met alle
gevonden DEMNAT bestanden uit de huidige actieve dataset die opgeslagen kunnen worden.
In het rechtervlak (Geselecteerde bestanden) worden de bestanden geplaatst moeten worden
opgeslagen. Deze lijst is bij het openen van het venster nog leeg.



17

Figuur 3.5 Het venster “Selecteer bestanden die moeten worden opgeslagen in
“huidige actieve dataset”.  De huidige actieve dataset in dit venster is
origin.dds

Er kan een keuze gemaakt worden door met de pijlknoppen, die tussen de vlakken staan, de
bestanden te verplaatsen. De pijlknoppen hebben de volgende functie:

De in de linkerlijst geselecteerde bestanden worden naar de rechterlijst verplaatst.

Alle bestanden uit de linkerlijst worden naar de rechter lijst verplaatst.

De in de rechterlijst geselecteerde bestanden worden naar de linkerlijst verplaatst.

Alle bestanden uit de rechterlijst worden naar de linkerlijst verplaatst.

Voor een juiste werking van het model wordt sterk aanbevolen om per dataset steeds alle
bestanden te selecteren. Door ‘OK’ aan te klikken wordt de huidige actieve dataset ‘ingepakt’
en de nieuwe actieve dataset ‘uitgepakt’. De naam van de nieuwe actieve dataset verschijnt in
de titelbalk van het hoofdvenster.

Nieuwe datasets zijn aan het begin kopieën van andere datasets. Hierna kan de nieuwe dataset
eventueel bewerkt worden een editor (zie paragraaf 3.3.2.). Een DEMNAT dataset kan
worden verwijderd door de desbetreffende dataset in het venster “Beheer van datasets” te
openen en hierna ‘Verwijder’ aan te klikken. Men kan alleen datasets verwijderen die niet
actief staan.

3.3.2 Bestand bewerken 
Om een bestand uit de actieve dataset  te bewerken moet het venster “Selecteer een file om te
bewerken” worden geopend (zie figuur 3.6). Dit venster is te vinden onder de menu optie
Bewerk - Data bestanden of onder het icoon dataset bewerken. Het scherm bevat drie vakken.
In het bovenste vak worden de DEMNAT bestandstypen weergegeven, via zogenaamde
sleutelwoorden. Deze sleutelwoorden moeten in de kop van een bestand (“header”)
voorkomen, wil het bestand door de DEMNAT schil worden herkend. Via het
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Figuur 3.6 Het venster “Selecteer een file om te bewerken”

aanklikken van een sleutelwoord wordt een bestandstype geselecteerd. In het middelste vak
worden vervolgens alle DEMNAT bestanden weergegeven die voldoen aan het geselecteerde
bestandstype (zie figuur 3.7). Eventueel commentaar, bijvoorbeeld een toelichting op in het

Figuur 3.7 Het venster “Selecteer een file om te bewerken”, waarin het middelste vak de
bestanden weergeeft die voldoen aan het bestandstypenaam toef.  In het
onderste vak wordt het commentaar van het bestand toef.021 getoond. Het
bestand toef.021 bevat, zoals te zien, geen commentaar
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bestand doorgevoerde wijzigingen, wordt weergegeven in het onderste vak. Dit commentaar
kan worden ingevoerd met behulp van de DEMNAT editor.

Om een bestand te bewerken moet het bestand eerst geselecteerd zijn. Door dubbel te klikken
op het geselecteerde bestand of door na het selecteren op ‘Bewerken’ te klikken wordt het
venster “DEMNAT data bekijken en veranderen” geopend (zie figuur 3.8). Dit

Figuur 3.8 Het venster “DEMNAT data bekijken en veranderen” voor het bestand
toef.021, waarin in het middelste vlak een verklaring voor ecotoopgroep 3
worden gegeven. In het gele vlak kan commentaar worden ingevuld.

venster is de DEMNAT editor waarmee in- en uitvoerbestanden kunnen worden aangepast. In
de titelbalk wordt ook de bestandsnaam en directory van het te bewerken bestand getoond. De
data wordt in een matrix van rijen en kolommen weergegeven in het bovenste vak. De data kan
worden aangepast door de cursor naar de juiste cel te brengen en de data te veranderen. Er
kunnen één of meerdere data regels aan het bestand worden toegevoegd of verwijderd.

Het wordt overigens voor de meeste DEMNAT bestanden sterk afgeraden om extra regels toe
te voegen aan of te verwijderen. Er kan namelijk niet gegarandeerd worden dat het DEMNAT
rekenhart hier altijd juist mee om gaat. Een uitzondering hierop is het hydrologisch
dosisbestand. Het verwijderen van regels zal daar geen consequenties hebben zolang dat maar
per kilometerhok gebeurt. Veranderingen worden naar het bestand weggeschreven wanneer
‘Sla op’ wordt aangeklikt.

Bij gecodeerde gegevens (bijvoorbeeld nummering van ecotoopgroepen) wordt in het
middelste vlak een verklaring gegeven voor de code. In het onderste vlak kan elk data bestand
van commentaar worden voorzien. Uiteraard mag dit vlak leeg blijven of het bestaande
commentaar veranderd worden.



20

Eén of meerdere data regels aan het bestand toevoegen is mogelijk door ‘Voeg regels in’ aan
te klikken. Het venster “Data regels toevoegen” wordt geopend (zie figuur 3.9). Specificeer
het aantal in te voegen regels en de waarden waarmee deze regels moeten worden ingevuld.
Dit betekent dat wanneer het aantal in te voegen regels groter is dan één, de regels dezelfde
waarden krijgen Dus als er meer dan één regel ingevoegd wordt, moeten de ingevoegde regels
naderhand met de hand worden aangepast. Klik op ‘OK’ om het toevoegen van data regels te
bevestigen.

Figuur 3.9 Het venster “Data regels toevoegen”, voor het toevoegen van regels in het
bestand toef.021

Eén of meerdere regels uit het bestand verwijderen is mogelijk door ‘Verwijder regels’ aan te
klikken. Het venster “Regels verwijderen” wordt geopend (zie figuur 3.10). De keuze kan nu
gemaakt worden tussen het verwijderen van de huidige regel, alle regels of meerdere regels.
Wordt er voor alle regels gekozen dan wordt het bestand leeg gemaakt. Bij meerdere regels
verwijderen moet worden aangegeven wat de waarde is van de velden van regels die
verwijderd moeten worden. Als bijvoorbeeld alle regels met ecotoopgroep nummer 13 moeten
worden verwijderd, moet 13 gespecificeerd worden voor de kolom ecotoopgroep. Omdat het
verwijderen alleen afhangt van ecotoopgroep 13 wordt voor de andere kolommen niets
ingevuld. Klik op ‘OK’om het verwijderen van data regels te bevestigen.
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Figuur 3.10 Het venster “Regels verwijderen” voor het verwijderen van regels uit het
bestand toef.021

3.4 Invoer
In paragraaf 3.2 is al aangegeven dat voor een natuureffect berekening bepaalde stappen
moeten worden doorlopen, te weten: (1) aanmaken landelijke gebiedsschematisatie (met
module PREDEM), (2) aanmaken van een hydrologisch scenario, (3) uitvoeren van een
nattureffect berekening, al of niet gecombineerd met een natuurwaardering (met module
EFFDEM), en (4) het maken van een kaart van de gegenereerde uitvoer. In de onderstaande
paragrafen worden de bovenstaande stappen nader toegelicht. Daarnaast wordt in de Oefening
2 Werkvolgorde van DEMNAT aan de hand van een concreet voorbeeld stap voor stap de
werkvolgorde uitgelegd.

Alle invoerbestanden zijn opgeslagen onder de directory C:\Demnat21\Input. Hierin staan de
invoerbestanden die bij de vensters worden gebruikt en het bestand dat is ontstaan bij het
opstellen van het hydrologisch scenario. De bestanden die bij de berekeningen van de landelijk
geografische gebiedsschematisatie en de natuureffect berekening ontstaan, zijn te vinden onder
de directory C:\Demnat21\Output
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3.4.1 Landelijke gebiedsschematisatie
Voor de landelijk geografische gebiedsschematisatie maakt DEMNAT gebruik van ecoplots
(zie paragraaf 2.2.4).De ecoplot vormt de kleinste rekeneenheid binnen DEMNAT. Bij een
landelijke berekening maakt DEMNAT meer dan 800.000 ecoplots aan. Hierdoor heeft een
landelijk ecoplot bestand een grote omvang (ongeveer 45 MB). Via de menuoptie Start -
maken ecoplots of het werkbalk icoon

   

kan het onderstaande venster worden geopend (figuur 3.11).

Figuur 3.11 Het venster “PREDEM: Aanmaken gebiedsschematisatie (ecoplots)”

Bij Invoer wordt aangegeven met hoeveel ecotoopgroepen er wordt gerekend (met de huidige
bestanden altijd op 18 laten staan) en met welke invoer bestanden het ecoplot bestand wordt
aangemaakt. In dit scherm worden de invoer bestanden getoond via een zogenaamd
‘pulldown’menu. Zo kunnen er voor één en hetzelfde type invoer bestand verschillende versies
bestaan (bijv. nlflora.f01 en nlflora.f2c in het veld Botanische volledigheid van de
ecotoopgroepen per km2) of worden aangemaakt.

Naast de invoerbestanden worden bij Uitvoer drie uitvoerbestanden weergegeven. Bij Ecoplots
wordt de bestandsnaam voor de landelijk geografische gebiedsschematisatie gevraagd. Het is
hierbij verstandig aan te geven met welk type flora invoer het ecoplot bestand is aangemaakt
(bijv. ecoplot.f01 wanneer nlflora.f01 is gebruikt). Het is bij de naamgeving wel van belang dat
u zich aan de 8.3 bestandsnaam conventie houdt (= 8 posities voor de bestandsnaam en 3 voor
de extensie).
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De bestanden Log bestand en Bestand met informatie over opgetreden fouten geven informatie
over de berekening en eventueel opgetreden fouten. Het log bestand wordt na een berekening
getoond in een venster, en geeft enkele administratieve gegevens weer (tijdsduur van de
berekening, aantal gelezen en geschreven regels). Het bestand met informatie over opgetreden
fouten hoort leeg te zijn.

Pas wanneer alle gewenste namen voor invoer en uitvoerbestanden zijn opgegeven kan op
‘Start’ worden geklikt. Hierna verschijnt het venster “Informatie” op het beeldscherm (zie
figuur 3.12). Er wordt hier gesteld dat de berekening ongeveer tien minuten duurt. De

Figuur 3.12 Het venster “Informatie”

eerste keer dat deze berekening wordt uitgevoerd klopt deze tijdsraming niet omdat de
DEMNAT gebruikersschil nog niet weet op wat voor type computer het is geïnstalleerd. Bij
een tweede keer dat deze berekening wordt uitgevoerd kan DEMNAT wel een correcte
indicatie geven van de benodigde rekentijd. Ter vergelijking, op een Pentium 266 Mz, 32 RAM
duurt een berekening ongeveer 5 minuten. Om de berekening daadwerkelijk te starten moet de
vraag ‘Doorgaan?’ met ‘Ja’ worden beantwoord. Vervolgens start het rekenhart. Na enige tijd
verschijnt het venster met het log bestand. Dit is het teken dat de berekening is afgerond.

3.4.2 Hydrologisch scenario
Een hydrologisch dosisbestand voor een DEMNAT berekening wordt gewoonlijk aangemaakt
met hydrologische modellen. DEMNAT is in staat om per bodemkaartvlak (ecoserie - afgeleid
van de bodemkaart 1:50.000, zie paragraaf 2.2.3) een dosis te onderscheiden.

De DEMNAT gebruikersschil is voorzien van module waarmee een hydrologisch dosisbestand
kan worden aangemaakt zonder dat er sprake is van een hydrologisch model. Het gaat hierbij
dan ook niet om een reëel hydrologisch scenario, maar om het aanmaken van invoer van
DEMNAT voor testdoeleinden. Hierdoor kunnen  bepaalde denkbeeldige ingrepen met
DEMNAT doorgerekend worden, zodat de kwaliteit van het DEMNAT model zelf kan
worden getest. Indien men wel wenst met een reëel hydrologisch scenario te rekenen, dan is
het verstandig hierover contact op te nemen met het RIZA. Eventueel kan men ook zelf
handmatig met de DEMNAT editor een dosis bestand opstellen, maar dat is alleen werkbaar
wanneer het gaat om een klein gebied.

Het venster “Maken hydrologisch scenario (dosis file)” (zie figuur 3.13) kan worden
opgeroepen met de menuoptie Start - maken hydrologisch scenario of met het icoon
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 Figuur 3.13 Het venster “Maken hydrologisch scenario (dosis file)”

Bij de hydrologische scenario’s wordt binnen DEMNAT uitgegaan van de volgende
hydrologische parameters:

• • verandering gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (cm).
• kwelflux voor ingreep (mm/dag)
• kwelflux na ingreep (mm/dag)
• verandering fosfaat gehalte van kleine oppervlakte wateren (mg/l)
• verandering chloride gehalte van kleine oppervlakte wateren (mg/l)
• verandering peil van kleine oppervlakte wateren (cm)

Bij de aanmaak van een hydrologisch scenario worden voor alle ecoplots dezelfde waarden
ingevoerd voor de hydrologische parameters. Dit betekent dat  voor alle ecoplots dezelfde
hydrologische ingreep geldt. Een positieve waarde in de velden voor
grondwaterstandsverandering en verandering peil kleine oppervlakte wateren staat voor een
daling! Dus als 20 wordt ingevuld in het veld Verandering gemiddelde
voorjaarsgrondwaterstand dan betekent dit een daling in grondwaterstand en mag er voor de
terrestrische ecotoopgroepen schade worden verwacht.

Bij Naam output file (zonder pad) wordt de door de gebruiker gekozen naam voor het te
produceren dosis bestand ingevoerd. Met de optie ‘Zoek…’ wordt een lijst met de bestanden
in de directory C:\Demnat21\Input gegeven. Hier kan men eerder gemaakte hydrologische
scenario’s terug vinden.
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De grootte van het gebied waarvoor het hydrologische scenario moet gelden wordt ingevoerd
in de box Bedekking. Voor de grootte van het gebied dat het hydrologische scenario moet
bestrijken kan de keuze worden gemaakt uit: Geheel Nederland, Gedefinieerd gebied of
Cellenbestand. Een Gedefinieerd gebied is een rechthoek waarvan de cellen op de hoeken van
deze rechthoek worden aangegeven. Het DEMNAT kilometergrid heeft zijn oorsprong in het
Zuid-Westen van Nederland in kilometerhok 13, 306 en loopt naar het Noord-Oosten door tot
kilometerhok 278, 619. Men kan eventueel zelf een kleinere rechthoek definiëren. Voor de
keuze van de coördinaten is het handig gebruik te maken van een Topografische Atlas. De
coördinaten hebben betrekking op de linker benedenhoek van het kilometerhok.

Met Cellenbestand is ook de mogelijkheid geboden om uitvoer te genereren voor een door de
gebruiker zelf te definiëren selectie van kilometercellen. De DEMNAT uitvoer wordt dan niet
getoond in een box, maar kan aansluiten op een willekeurig gebied (bijvoorbeeld de
omgrenzing van een Provincie of Waterschap). Voor deze selectie van kilometercellen is het
noodzakelijk dat een ASCII bestand wordt aangemaakt in de directory C:\Demnat21\Input
waarin de x- en y-coördinaten zijn gegeven. Een dergelijk bestand dient te bestaan uit twee
kolommen: de eerste kolom bevat de x-coördinaten (in km) en de tweede kolom de y-
coördinaten (in km) van de linker benedenhoek van de kilometercel. Er wordt vanuit gegaan
dat een dergelijk bestand de extensie  .col heeft. Als voorbeeld is een dergelijk bestand
(wog.col) al neergezet in de directory C:\Demnat21\Input. In Wog.col is het x en y-coördinaat
aan elkaar geschreven met een 0, maar dat is niet noodzakelijk.

M.a.w., dit mag… Maar dit mag ook…
19304410 193 441
19404380 194 438
19404390 194 439
19404400 194 440
19404410 194 441

Om de aanmaak van het hydrologisch scenario te starten moet op ‘Start’ worden geklikt.
Nadat de berekening gestart is verschijnt in de rechter benedenhoek van het venster “Maken
hydrologisch scenario (dosis file)” een procentenbalk die de vorderingen weergeeft. Als het
hydrologische scenario gereed is verschijnt het venster “Informatie” op het beeldscherm (figuur
3.14).

Figuur 3.14 Het venster “Informatie”

U kunt het hydrologische scenario handmatig aanpassen door de vraag ‘Wilt u het handmatig
aanpassen’ met ‘Ja’ te beantwoorden. Meestal zal het venster met ‘Nee’ moeten worden
beantwoord. Houdt er rekening mee dat een landelijk dosis bestand circa 11 Mb groot is en dat
handmatige aanpassing van dit bestand een ondoenlijke bezigheid is.
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3.4.3 Natuureffect
Voor de natuureffect berekening moet het venster “EFFDEM: Een natuur effect berekening”
worden geopend (zie figuur 3.15). Dit venster is te vinden onder de menuoptie Start -
natuureffect berekening of onder het icoon

De theorie achter de dosis-effect relatie en de natuurwaardering wordt uitgelegd in
respectievelijk de paragrafen 2.3 en 2.4. Voor het natuureffect wordt gerekend met 15 invoer
bestanden. De bestanden die ontstaan zijn bij het maken van de landelijk geografische
gebiedsschematisatie en het opstellen van het hydrologisch scenario worden in dit venster
opgevraagd onder respectievelijk Ecoplots en Hydrologisch scenario.

Figuur 3.15 Het venster “EFFDEM: Een natuur effect berekening”

Selectie van de gewenste invoer bestanden is mogelijk voor elk pulldown-menu. Als een vak
leeg blijft heeft de DEMNAT schil geen bestand gevonden dat aan de juiste specificaties
voldoet. Het nlflora-bestand wordt ook in dit venster weer opgevraagd. Zorg ervoor dat het
geselecteerde nlflora bestand hetzelfde is als waarmee het geselecteerde ecoplot bestand is
aangemaakt. Als dit niet gebeurt (bijv. nlflora.f01 is geselecteerd terwijl het ecoplot bestand
met nlflora.f2c is gemaakt) dan wordt er niet een juiste berekening uitgevoerd. Dit zal ook
blijken uit het feit dat het error-bestand niet meer leeg is na een berekening.
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Naast het opgeven van de juiste invoer bestanden moet het Type uitvoer en de Te gebruiken
hydrologische veranderingen bepaald worden. Bij Type uitvoer kan er gekozen worden voor:
• volledigheid na ingreep: Dit is de botanische kwaliteit c.q. volledigheid (zie paragraaf

2.2.2) van elke ecotoopgroep na een hydrologische ingreep. Een hydrologisch scenario met
alles dosis = 0 zal de volledigheid van de ecotoopgroepen in de uitgangssituatie opleveren.

• verandering in volledigheid: Dit is de verandering in volledigheid (verschil tussen
volledigheid voor en na ingreep) per ecotoopgroep als gevolg van een hydrologische
ingreep. Een hydrologisch scenario met alles dosis = 0 zal geen waarde geven voor
‘verandering in volledigheid’

• natuurwaarde na ingreep: Dit is de natuurwaarde per ecotoopgroep (zie paragraaf 2.5) of
van het totaal aan botanische natuurwaarden per kilometerhok. Een hydrologisch scenario
met alles dosis = 0 zal dus de natuurwaarde van de ecotoopgroepen in de uitgangssituatie
opleveren.

• verandering in natuurwaarde: Dit is de verandering in natuurwaarde per ecotoopgroep of
van het totaal per kilometerhok als gevolg va een bepaalde hydrologische ingreep.

Voor de Te gebruiken hydrologische verandering (de ingreep) kan gekozen worden voor:
• gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand, met als parameter de verandering in de

gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand.
• kwelflux, met als parameters de kwelflux vóór en na de ingreep.
• gebiedsvreemd water, met als parameters de verandering in het fosfaat en chloride gehalte

van kleine oppervlakte wateren.
• peil kleine oppervlakte wateren, met als parameter de verandering in het peil van de kleine

oppervlakte wateren.
• combinatie van ingrepen, met als parameters alle bovenstaande veranderingen voor zover

opgenomen in het dosis bestand. Meestal volstaat deze optie.

Naast de invoerbestanden worden bij Uitvoer drie uitvoerbestanden gegeven. Bij Resultaten
van een EFFDEM berekening wordt de bestandsnaam van het uiteindelijke resultaat van de
natuureffect berekening gevraagd. De bestanden Log bestand en Bestand met informatie over
opgetreden fouten geven informatie over de berekening en eventueel opgetreden fouten.

Om de natuureffect berekening te starten moet ‘Start’ worden aangeklikt. Hierna verschijnt het
venster “Informatie” op het beeldscherm (zie figuur 3.16). Ook hier geldt weer dat de

Figuur 3.16 Het venster “Informatie”

raming van de tijdsduur van een berekening niet klopt wanneer dit voor de eerste keer
plaatsvindt (zie paragraaf 3.4.1). De berekening start zodra op ‘Ja’  wordt geklikt. Wanneer de
natuureffect berekening gereed is verschijnt het venster met het Log bestand. Als er geen
fouten zijn opgetreden in de berekening kan men dit venster wegklikken om verder te gaan. De
volgende stap is dat van het DEMNAT rekenresultaat een kaart kan worden gemaakt.
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3.5 Uitvoer
De uitvoer binnen DEMNAT kan vrij eenvoudig worden weergegeven middels kaarten. Men
kan de resultaten van een natuureffect berekening in een kaart tonen (paragraaf 3.5.1) en
kaarten maken van ecoseries, de ecologische bodemeenheden in DEMNAT (paragraaf 3.5.2).
De kaarten worden getoond met het GIS presentatie-tool Mapper. Het tonen, bewerken en
aanpassen van kaarten met Mapper wordt behandeld in de paragraaf 3.5.3. In oefening 1 wordt
het maken van een kaart van een DEMNAT berekening stap voor stap uitgelegd. In oefening 3
wordt dit ook gedaan voor het maken van een ecoseriekaart.

3.5.1 Kaart natuureffect
De resultaten van de natuureffect berekening worden als ASCII-bestand opgeslagen in de
directory C:\Demnat21\Output. De kaarten afgeleid van deze ASCII-bestanden worden als
binair bestand opgeslagen onder de directory C:\Mapper\Mapdata. Deze kaart zijn te maken
door het venster “Kaart van EFFDEM resultaten” op te roepen (zie figuur 3.17).

Figuur 3.17 Het venster “Kaart van EFFDEM resultaten”

Dit venster is te vinden onder de menu optie Kaarten - Resultaten EFFDEM of onder het
icoon

In dit venster dient de naam van de te maken kaart opgegeven te worden bij Naam van te
maken kaart. Met de optie ‘Blader…’ kan een lijst van al eerder gemaakte kaarten worden
weergegeven. De naam van het bestand dat is ontstaan bij de natuureffect berekening moet bij
Naam DEMNAT output bestand worden opgegeven. Belangrijk is dat men weet om wat voor
type uitvoer het gaat, aangezien men moet weten met welke legenda de kaart moet worden
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weergegeven. Bij Type uitvoer kan men aangeven om wat voor type uitvoer het gaat. Men kan
kiezen tussen:

• volledigheid na ingreep
• verandering in volledigheid
• natuurwaarde na ingreep
• verandering in natuurwaarde

Bij Titel van de legenda kan de titel van de legenda worden veranderd. Meestal is het
verstandig uit te gaan van de default waarde.

Bij het aanmaken van een kaart bestaat nog de mogelijkheid om een selectie van
ecotoopgroepen aan te geven welke in de kaart moeten worden opgenomen. Bij een kleinere
selectie gaat het aanmaken van een kaart sneller en zijn de Mapper-bestanden kleiner in
omvang. Men kan bij het opgeven van een selectie gebruik maken van de <Shift> knop of
<Crtl> knop, om in combinatie met een muis sneller bepaalde selecties uit te kunnen voeren.
Men selecteert of de-selecteert een variabele met de linkermuis-toets. Als geen enkele variabele
in het veld ‘Selecteer de ecotoopgroepen die in de kaart moeten worden opgenomen (meer
dan één is mogelijk)’ is geselecteerd, zal de geproduceerde kaart leeg zijn.

Wanneer op ‘Maak kaart’ wordt geklikt start het maken van het Mapper bestand. Zodra dit
gereed is start automatisch Mapper op en wordt de kaart getoond op het scherm. Als er
meerdere ecotoopgroepen zijn geselecteerd bevindt zich onder de menubalk een ‘pulldown-
menu’ waarin de verschillende ecotoopgroepen zijn terug te vinden. Door een ecotoopgroep
aan te klikken verschijnt een kaart van de desbetreffende ecotoopgroep.

In paragraaf 3.5.3 en 3.5.4 wordt nader uitgelegd hoe men eenmaal geproduceerde kaarten
naderhand binnen Mapper kan aanpassen.

3.5.2 Kaart ecoseries
DEMNAT maakt voor zijn gebiedsschematisatie gebruik van een bestand van ‘ecologische
bodemeenheden’ ofwel ecoseries (zie paragraaf 2.2.3 en Klijn, 1997). Het is binnen de
DEMNAT gebruikersschil mogelijk om van een willekeurige combinatie van bodem, Gt-klasse
en kweltype een verspreidingskaart te maken. In de kaart wordt dan per kilometercel
aangegeven wat het areaal (in hectaren) is van de gekozen combinatie. Voor het maken van
een ecoserie kaart moet het venster “Kaarten van ecoseries” via de menuoptie Kaarten -
Ecoseries opgeroepen worden (zie figuur 3.18). In dit venster dient de naam van de te maken
kaart te worden opgegeven bij Naam van te maken kaart. De naam mag qua lengte maximaal 8
karakters bevatten. Het opgeven van de extentie ‘map’ is hier niet verplicht. Met de optie
‘Blader…’ kan men de namen van al eerder gemaakte kaarten zien. De bestanden die gevraagd
worden bij Default grondwatertrapklasse voor missende waarden en Oppervlakte van de
ecoseries per km2 zijn standaard invoerbestanden. Bij Titel van de legenda kan men de legenda
titel veranderen, maar meestal is het verstandig uit te gaan van de default waarde.
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Figuur 3.18 Het venster “Kaarten van ecoseries”

Ecoseries worden onderscheiden op grond van de kenmerken bodem, grondwaterstand en
grondwaterkwaliteit (kweltype). Men kan met de <Shift> toets of <Ctrl> toets, in combinatie
met de linkermuistoets, een willekeurige selectie van bodemtypen selecteren. Slepen met de
muiscursor kan ook wanneer men veel bodemtypen wil selecteren. Wanneer men bijvoorbeeld
een kaart wil maken van alle veenbodems dan zal men alle ecoseries binnen de range 100 - 200
moeten selecteren (zie ook bijlage 1). Als in het veld ‘Grondwatertrapklasse’en ‘Kweltype’
niets is geselecteerd kan er geen kaart worden geproduceerd, aangezien een ecoserie altijd
wordt gekenmerkt door een combinatie van bodemtype, grondwatertrapklasse en kweltype. Er
verschijnt dan de onderstaande melding (figuur 3.19).

Figuur 3.19 Het venster “Informatie”

Wanneer men bij zowel grondwatertrapklasse als kweltype op ‘Alle’ drukt zullen alle waarden
worden geselecteerd in combinatie met de al eerder geselecteerde veenbodems. Het maken van
de kaart wordt gestart door ‘Maak kaart’ aan te klikken. In de rechter benedenhoek van het
venster “Kaarten van ecoseries” verschijnt nu een procentenbalk die de voortgang aangeeft. De
procentenbalk kan gedurende de berekening tijdelijk bevriezen. Dit betekent niet dat de



31

berekening is vastgelopen. Zodra de selectie gereed is wordt de kaart op het beeldscherm
getoond.

3.5.3 Mapper
De gemaakte kaarten worden binnen de DEMNAT schil direct getoond in Mapper, een GIS
presentatie-tool voor Windows ontwikkeld door het WL. Mapper is ook te openen door het
icoon

aan te klikken. Met Mapper is het vrij eenvoudig om de layout van kaarten aan te passen en -
voor presentatie doeleinden- over elkaar heen te leggen. Er zijn al verschillende kaarten
beschikbaar om de DEMNAT uitvoer (km grids) te kunnen voorzien van een topografische
achtergrond. De menustructuur en functies wordt in deze paragraaf kort behandeld. In de
oefeningen alsook in het helpbestand van Mapper is meer uitleg te vinden over de werking van
Mapper. Hier wordt volstaan met een bespreking van de meest gebruikte functionaliteiten. Het
hoofdmenu bestaat uit zeven pull-down menu’s, te weten Bestand, Wijzig, Kaart, Data,
Opties, Venster en Help.

Bestand
Onder Bestand kan met Voeg laag toe een kaartlaag aan de getoonde kaart worden
toegevoegd. Het venster “Openen” veschijnt op het scherm (zie figuur 3.20). De bestanden
(zgn. Mapper layers) zijn te vinden onder de directory C:\DEMNAT21\Mapper\Mapdata en
hebben de extensie .mpl. Er kunnen onder andere kaartlagen worden geopend die steden,
wegen, regionale wateren en afwateringseenheden over de bestaande kaart heen kunnen
leggen. Dit vergemakkelijkt de oriëntatie wanneer men een DEMNAT resultaat moet
interpreteren.

Figuur 3.20 Het venster “Openen” om een laag toe te voegen

De kaartlaag waaraan de DEMNAT rekenresultaten worden gekoppeld heet demnat.mpl.
Nadat de naam van de kaartlaag is bevestigd verschijnt het venster “Wijzigen Kaartlagen” (zie
figuur 3.21).
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Figuur 3.21 Het venster “Wijzig Kaartlagen”

In dit venster kunnen er, met de knoppen binnen de box ‘Lagen’, kaartlagen (mapper layers)
worden geselecteerd of gedeselecteerd, welke vervolgens qua opmaak kunnen worden
aangepast. Zie voor meer details het helpbestand binnen Mapper (helaas alleen beschikbaar in
het Engels).

Men heeft de keuze uit de volgende mapper layers:
AFWEHD Afwateringseenheden uit het WIS
DEMNAT DEMNAT kaartlaag om DEMNAT uitvoer (*.mpx) aan te koppelen
EHS Ecologische Hoofd Structuur (1:250.000)
FGR Fysisch Geografische Eenheden
HOOFDW Hoofdwateren
LSW Local Surface Waters (Afwateringseenheden eenheden uit het MOZART model)
NLGRENS Omgrenzing van Nederland
PROV Provinciegrenzen
REGIOW Landelijke kaart van regional wateren
STAD Stedelijke gebieden
VERD96 Verdrogingskaart uit 1996
WEGEN Wegen
BOS Bos volgens de Natuurwaardenkaart 1988
COLN C.O.L.N. gebieden (natte agrarische gebieden in 1950-55)
HEI Heide volgens de Natuurwaardenkaart 1988
HOOGVEEN Hoogveen volgens de Natuurwaardenkaart 1988
MOERAS Moerasgebieden volgens de Natuurwaardenkaart 1988
NATGRAS Natte graslanden volgens de Natuurwaardenkaart 1988
REGIOW_N Regionale wateren uit het WIS (Noordelijk deel)
REGIOW_W Regionale wateren uit het WIS (Westelijk deel)
REGIOW_Z Regionale wateren uit het WIS (Zuidelijk deel)
SCHOR Schorren volgens de Natuurwaardenkaart 1988
SCHRAAL Schraallanden volgens de Natuurwaardenkaart 1988
VERDR94H Gebieden met hoofdfunctie natuur uit de Verdrogingskaart 1994
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VERDR94N Gebieden met nevenfunctie natuur uit de Verdrogingskaart 1994
ZANDVERS Zandverstuivingen volgens de Natuurwaardenkaart 1988
ZOETW Zoet water volgens de Natuurwaardenkaart 1988
ZOUTW Zout water volgens de Natuurwaardenkaart 1988

Met het venster “Wijzig kaartlagen” kan men de kleur van de kaartvlakken aanpassen, of een
kaart ‘doorzichtig’ maken. Daarnaast kan men de dikte, type en kleur van de lijnen aanpassen.
Belangrijk is de optie binnen de box ‘Status’. Hiermee kan men een kaart actief of inactief
maken. Wil men bijvoorbeeld een waarde van een kilometerhok kunnen opvragen, dan mag
alleen die kaartlaag waaraan de getallen zijn gekoppeld actief staan (in dit geval demnat.mpl).
De kaart die in de box ‘Lagen’ bovenaan staan wordt ook bij de weergave over een andere
kaart geplaatst. De volgorde is dus relevant voor het uiteindelijke kaartbeeld.

Onder menuoptie Bestand is ook Conversie en Open Data te vinden. Met Conversie kan
MAPLINK worden geopend. Hiermee kunnen uitvoerbestanden van verschillend GIS  formaat
worden geïmporteerd en geëxporteerd. Het openen van databestanden is mogelijk met Open
Data. De databestanden zijn te vinden onder de directory C:\Mapper\Mapdata en hebben de
extensie .mpx. De opmaak van een kaart wordt opgeslagen in een klein ASCII bestand met de
extensie .map onder de directory C:\DEMNAT21\Mapper\Mapdata. Deze kunnen weer
worden opgeroepen met Bestand - Open Kaart.

Wijzig
Onder Wijzig kan de opmaak van de kaart en de kaartlagen worden veranderd. Met Kaart
Lagen kan het venster “Wijzig Kaartlagen” worden geopend, hetgeen net hierboven is
besproken. Binnen Kaart Lagen kan ook het venster “Wijzig Kaart Annotatie” worden
geopend. In dit venster kan de inhoud en de opmaak van teksten vermeld in de box ‘Element’
worden aangepast (zie figuur 3.22).

Figuur 3.22 Het venster “Wijzig Kaart Annotatie”

Ook kan in dit venster onder ‘Kader’ aangegeven worden of de kaders in de kaart zichtbaar
moeten zijn, en zo ja in welke opmaak deze dan moeten worden weergegeven. Als er in de
kaart ook andere dan de genoemde teksten geplaatst moeten worden kan dit met Teksten - Add
Labels. Deze teksten kunnen worden verwijderd met Teksten - Clear all! en veranderd worden
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met Teksten - Edit Labels. De ingevoerde teksten kunnen als een kaartlaag opgeslagen worden
met de functie Teksten - Convert to layer.

Kaart
De functies die onder Kaart vallen hebben betrekking op het in- en uitzoomen van de getoonde
kaart en de vorige grootte waarop de kaart getoond werd.

Data
Met Classificatie kan de legenda van een kaart met gegevens (*.mpx) veranderd worden. In
het venster “Classify data” kunnen voor de data het aantal klassen, de klassengrenzen en
kleuren aangepast worden (figuur 3.23). Zorg er wel voor dat ‘Automatic classification’ op het
tabblad ‘Bereik’ uit staat! Anders kan het zijn dat de aanpassingen niet worden bewaard
wanneer men het venster sluit.

Figuur 3.23 Het venster “Classify Data”

Men kan de kleur aanpassen door met de linker muisknop op het bewuste kleurvak te klikken.
Onder het blad Bereik kan de classificatie op automatisch gezet worden. Ook kan de maximale
en minimale waarde van de classificatie hier worden ingesteld. Op het blad Opties kan men de
waarde voor ‘missing values’ aanpassen en kan men de kleurenvolgorde aanpassen voor een
legenda. Deze kleuren moeten dan wel aangevinkt zijn. De legenda kan ook handmatig worden
aangepast met een simpele teksteditor (bijvoorbeeld, Windows Kladblok onder Start -
Programma’s - Bureau-accessiores). Zo kan men in plaats van getallen ook teksten weergeven
in de legenda (zie paragraaf 3.5.4.). Voor de actieve kaarten kan van iedere lijn, vlak en punt
informatie worden opgevraagd. Dit kan door de functie Vraag op te selecteren en hierna de
lijn, vlak of punt aan te klikken. Voor de kaartlaag demnat verschijnt het scherm “Info” op het
beeldscherm. Hierin staat het id-nummer en de waarde van het gekozen segment.
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Opties
Onder Opties kan de statusbalk aan- en uitgezet worden met Status Balk. De statusbalk geeft
onder andere informatie over de plaats van de cursor (xy-coördinaten in meters). Verder kan
men hier ook de taal in de menu’s van Mapper instellen.

Venster
Met Venster kan de vorm en de opmaak van de vensters worden weergegeven. Ook kan met
Gereedschap het venster met de functiepictogrammen worden geopend (zie figuur 3.24).

Deze bevat de algemene functies van Mapper, zoals in- en uitzoomen,
verplaatsen, informatie opvragen en tekst invoegen. Zie ook het Mapper
helpbestand (Tool palette).

Handig in het menu Venster is de mogelijk om verschillende kaartjes (map
bestanden) naast elkaar te kunnen tonen. Wanneer men bijvoorbeeld twee map
bestanden heeft geopend kan men via Venster - Tegel verticaal de kaartjes
naast elkaar weergeven. Met Gereedschap kan men vervolgens in een bepaald
gebied inzoomen. Met Venster - Synchronize views kan men de mate van
inzoomen voor beide kaarten gelijkschakelen. Het actieve venster bepaald op

welk gebied wordt ingezoomed (zie bijvoorbeeld figuur 3.25).

Figuur 3.25 Kaarten naast elkaar weergeven m.b.v. “Venster - Synchronize views”.

Figuur 3.24
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Help
Onder Help is de helpfunctie van Mapper op te roepen. Deze is helaas alleen in het Engels
beschikbaar.

3.5.4 Standaard kaart layout aanpassen
De standaard kaart layout van DEMNAT uitvoer wordt gebaseerd op zogenaamde default
bestanden. Dit zijn kleine ASCII bestanden welke zijn terug te vinden in de directory
C:\DEMNAT21. Het bestand default1.map bevat de layout informatie voor de kaart waarin de
volledigheid na ingreep wordt getoond. Voor de kaarten van de verandering in volledigheid, de
natuurwaarden na ingreep, de verandering in natuurwaarden en de ecoseries zijn deze
bestanden respectievelijk default2.map, default3.map, default4.map en default5.map. De
default bestanden kunnen door een gebruiker zodanig worden aangepast, dat DEMNAT
automatisch een door de gebruiker gewenste kaart opmaak geeft. Het is verstandig om een
reservekopie te maken van deze bestanden als men de originele instelling terug wil hebben.

Wanneer we als voorbeeld default1.map openen met kladblok zien we een aantal tekstblokken.
Deze tekstblokken beginnen steeds met een koptekst: bijv. [Map], [Legend], [Title], [Info],
[Layer1], [Layer2], etc en uiteindelijk [Thematic]. De makkelijkste manier om de standaard
kaartuitvoer aan te passen is om binnen Mapper zelf eerst de kaart opmaak aan te passen en
deze informatie te bewaren in een map bestand (paragraaf 3.5.3.). Men mag zelf een
bestandsnaam kiezen voor het map bestand zolang deze maar niet meer dan 8 posities inneemt.
Na het sluiten van Mapper kan men het desbetreffende map bestand openen en die teksten naar
default1.map kopiëren (met bijv. Kladblok) die zijn veranderd als gevolg van de aanpassing in
de kaart opmaak.
Wanneer bijvoorbeeld men standaard wil inzoomen op de provincie Friesland dan dient men de
tekst

Window=-48,-288,12336,8772,-1
ZoomExtent=-99827.5,285370.8,443728.4,645963.3
ViewExtent=-99827.5,285370.8,443728.4,645963.3

in default1.map te veranderen in

Window=-60,-345,19260,14430,-1
ZoomExtent=143835.5,534869.7,229458.3,610247.4
ViewExtent=135198,534869.7,238095.8,610247.4

Extra kaartlagen zullen in het zelf gedefinieerde map bestand verschijnen als tekstblokken
[Layer3], [Layer4], etc onder tekstblok [Layer2]. Deze teksten zal men ook naar default1.map
moeten kopiëren en onder het tekstblok [Layer2] moeten plaatsen.
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Het toevoegen c.q. aanpassen van tekstlabels in een legenda is mogelijk door in het tekstblok
[Thematic] de laatste kolom te bewerken waar de regels met Range beginnen (gele
tekstblokken, zie onder).

[Thematic]
File=PROBEER.MPX
Layer= 1 ,DEMNAT.MPL
CurrentStep= 1
CurrentSerie= 1
NullValue=-999
Ranges=4
Range1=.001,C0C0C0," ruis"
Range2=.499,FF0000," matig"
Range3=.999,FFFF," goed"
Range4=2.2,FF," zeer goed"

Wat ook kan is een hele legenda kopiëren. Men zal dan in het zelf gemaakte map bestand de
tekst vanaf Ranges=… moeten kopiëren over de desbetreffende tekst in default1.map. In
oefening 3 wordt een voorbeeld nader uitgewerkt.

3.6 Informatie
DEMNAT bevat twee onderdelen met aanvullende informatie. Het eerste is de help functie,
waarin zowel het modelconcept als de bediening van de DEMNAT gebruikersschil wordt
behandeld (paragraaf 3.6.1). Het tweede is een reeks foto’s van de binnen het DEMNAT
model onderscheiden ecosysteemtypen (paragraaf 3.6.2). Verder wordt nog kort stil gestaan
bij de menu-opties Status en About (paragrafen 3.6.3 en 3.6.4).

3.6.1 Help  
De help functie van DEMNAT is op te roepen via de menuoptie Help - Inhoudsopgave of met
het icoon DEMNAT 2.1 Help. De help functie van DEMNAT geeft een nadere uitleg over het
modelconcept van DEMNAT en de bediening van de gebruikersschil. Verder is er een
literatuurlijst opgenomen in het help bestand van literatuur waarin meer achtergrond informatie
is terug te vinden over het DEMNAT model. Met de zoekfunctie (Help - Zoek) is het mogelijk
om op onderwerp of woord te zoeken.

3.6.2 Foto’s ecotoopgroepen  
DEMNAT maakt gebruik van het ecotopensysteem ontwikkeld door het Centrum voor
Milieukunde in Leiden (paragraaf 2.2.1). Bij het ecotopensysteem wordt gebruik gemaakt van
een bepaalde codering die voor buitenstaanders als abstract kan worden ervaren. Om meer
inzichtelijk te maken waar we het over hebben met het DEMNAT model zijn in de DEMNAT
schil foto’s opgenomen van (bijna) alle ecotoopgroepen. Per ecotoopgroep is een
landschappelijke foto en een foto van een kenmerkende plantensoort beschikbaar. De hoop is
dat de foto’s helpen bij de interpretatie van de DEMNAT resultaten. De foto’s kunnen
opgeroepen worden in het venster “Foto’s van ecotoopgroepen” dat te vinden is onder de
menuoptie Help - Foto’s ecotoopgroepen of onder het icoon ‘foto’s ecotoopgroepen’ (zie
figuur 3.26). In de balk boven de foto bevindt zich een lijst met alle achttien ecotoopgroepen
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opgenomen in DEMNAT. Door een ecotoopgroep aan te klikken verschijnt de foto van de
desbetreffende ecotoopgroep.

Figuur 3.26 Het venster “Foto’s van ecotoopgroepen” met instelling ecotoopgroep

Voor elke foto’s is een bijschrift beschikbaar, welke getoond kan worden door op de knop
‘Bijschrift’ te drukken. Het bijschrift kan worden verwijderd door op het kruisje rechtsboven in
het venster te drukken.

3.6.3 Status
Het Status-venster is te openen via de menuoptie Bestand - Status. In dit venster staat
informatie over het aantal DEMNAT in- en uitvoer bestanden per bestandstype. Tussen de
vierkante haken staan de namen van de bestandstypen. Daarnaast wordt er een controle
uitgevoerd op de aanwezigheid van de rekenmodules en de directories die door DEMNAT zijn
aangemaakt.

3.6.4 About
About is te vinden onder de menuoptie Help - About. Deze menuoptie geeft informatie over
het versie nummer en de ontwikkelaars. Zo kan men onder de knop ‘contact info’ adressen
vinden van contactpresonen die een nadere ondersteuning kunnen geven ten aanzien van
DEMNAT en de modelomgeving.
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Bijlage 1. Ecoseries

Ecoseries worden onderscheiden op grond van kenmerken afgeleid uit bodemtype,
grondwaterregime en grondwaterkwaliteit (Klijn et al., 1992, 1996; Klijn, 1997). Ze zijn te
beschouwen als een ecologische interpretatie van de bodem- en grondwatertrappenkaart
waarbij conditionerende bodemeigenschappen worden vertaald naar hun betekenis voor het
voorkomen van operationele standplaatsfactoren (o.a. vochttoestand, voedselrijkdom,
zuurgraad, saliniteit). In totaal worden er 48 bodemtypen, 6 grondwatertrapklassen en 4
kweltypen onderscheiden

bodemtypen (n = 48) grondwatertrapklassen (n = 6)
code betekenis code betekenis
101 primair oligotroof veen niet veraard 0 open water
102 primair oligotroof veen 1 Gt I
104 primair meso-eutroof veen 2 Gt II
105 primair meso-eutroof veen met zanddek 3 Gt II*, III, III*, V, V*

108 veen met kleidek 4 Gt IV, VI
110 veen op zand 5 Gt VII, VII*

111 veen op zand met zanddek
201 kalkloze en kalkarme lichte klei en zavel
202 kalkloze en kalkarme lichte klei en zavel op zand kweltypen (n = 4)
203 kalkloze en kalkarme zware klei code betekenis
204 kalkhoudende en kalkrijke lichte klei en zavel 0 geen kwel of kwel onbekend
205 kalkhoudende en kalkrijke lichte klei en zavel op zand 2 lithocliene kwel
206 kalkhoudende en kalkrijke zware klei 3 brakke kwel
207 kalkloze en kalkarme lichte klei en zavel op veen 4 zoute kwel
208 kalkloze en kalkarme zware klei op veen
209 moerige zeeklei
210 kalkarme kalkverweringsgronden
211 kalkrijke kalkverweringsgronden
212 oude sterk verweerde kleigronden
213 oude sterk verweerde kleigronden met zanddek
214 kalkloze en kalkarme zware klei op zand
215 kalkhoudende en kalkrijke  zware klei op zand
230 buitendijkse kleigronden langs “zoete” wateren
231 buitendijkse kleigronden langs “zoute” wateren
301 moerige zandgronden
303 moerige zandgronden met kleidek
304 kalkloze zandgronden met eerdlaag of matig dik humeus pakket
306 kalkhoudende zandgronden met eerdlaag of matig dik humeus pakket
307 kalkloze zandgronden met een dunne bovengrond
309 lemige kalkloze zandgronden met een dunne bovengrond
310 kalkhoudende zandgronden met een dunne bovengrond
311 lemige kalkhoudende zandgronden met een dunne bovengrond
312 kalkloze humeuse zandgronden
313 lemige kalkloze humeuse zandgronden
314 kalkloze zandgronden zonder bovengrond
315 lemige kalkloze zandgronden zonder bovengrond
316 kalkarme zandgronden zonder bovengrond
317 kalkhoudende zandgronden zonder bovengrond
318 kalkoze zandgronden met kleidek
320 kalkhoudende zandgronden met kleidek
330 buitendijkse zandgronden langs “zoete” wateren
331 buitendijkse zandgronden langs “zoute” wateren
401 grindgronden
501 kalkarme loessgronden
502 kalkhoudende loessgronden
601 water
602 overig bebouwing, etc.
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Bijlage 2. Installatie

In deze bijlage wordt de installatie- en deinstallatieprocedure van DEMNAT 2.1 ge-
demonstreerd.

Voor het gebruik van deze applicatie dient u te voldoen aan de volgende systeemeisen:
• Een PENTIUM-processor van 90 Mhz of meer
• 16 Mb intern geheugen
• 200 Mb vrije ruimte op de harde schijf
• WINDOWS 95 besturingssysteem

Daarnaast wordt een videokaart met 4 MB intern aanbevolen om een juiste beeldweergave te
kunnen garanderen.

LET OP: Bij het gebruik van deze applicatie moet de getalweergave standaard als volgt zijn:
• De punt (.) is het decimaalsymbool
• De komma (,) is het cijfergroeperingssymbool
Dit kan worden aangepast in Start - Instellingen - Configuratiescherm - Landinstellingen -
Getal

Voor een optimale weergave van de kleuren dient het scherm minimaal ingesteld te zijn op
“Hoge kleuren (16-bits)”. Dit kan worden aangepast in Start - Instellingen -
Configuratiescherm - Beeldscherm - Instellingen

DEMNAT is als volgt te installeren:
• Sluit alle andere applicaties
• Plaats de CD-ROM in de CD-ROM drive
• Ga vervolgens naar Start - Instellingen - Configuratiescherm - Software
• Druk op de knop Installeren. Windows zoekt op de CD ROM vervolgens zelf “setup.exe”
• Doorloop de gehele installatie procedure. Er kan steeds op “Enter” worden gedrukt.

Bij de installatie van DEMNAT dient men de onderstaande gebruikersovereenkomst te
accepteren. Lees deze goed.

Deze versie van DEMNAT wordt beschikbaar gesteld met als doel het verbeteren van
de communicatie tussen de modelontwikkelaars en personen betrokken bij het
waterbeheer en het behoud van grondwaterafhankelijke natuur. Het is niet toegestaan
het model zonder overleg te gebruiken voor concrete toepassingen en het opstellen van
adviezen. In het geval van toepassingen zonder overleg is het RIZA en RIVM niet
aansprakelijk voor eventuele ongewenste consequenties. Wanneer men de behoefte
heeft DEMNAT toe te passen dient eerst contact te worden opgenomen met de
modelontwikkelaars.

DEMNAT is als volgt te verwijderen:
• Sluit alle andere applicaties
• Ga naar Start - Instellingen - Configuratiescherm - Software
• Klik op de knop toevoegen/verwijderen
• Selecteer “DEMNAT 21” en druk op “verwijderen”
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• Eventueel blijven er nog (later aangemaakte) bestanden staan onder de map DEMNAT21.
Deze map mag geheel worden verwijderd met de Verkenner.

Wanneer DEMNAT is geïnstalleerd kan het model worden gestart via de Windows startknop.
Er staan in het DEMNAT 2.1 menu verschillende iconen (figuur 2.1).

Figuur 2.1 DEMNAT 2.1 in het startmenu.

In dit menu het model worden gestart of Mapper direct worden geopend. Verder is er een
Word document opgenomen (DEMNAT soortenlijst) waarin per ecotoopgroep staat
aangegeven welke plantensoorten als kenmerkend worden gezien voor die ecotoopgroep. Dit
hoeven niet planten te zijn die bij elkaar voorkomen in het veld. Het gaat om planten die zijn
gegroepeerd naar bepaald standplaatstype, in combinatie met een bepaald vegetatie
structuurtype.

Er is tevens een Excel bestand opgenomen waarin de door DEMNAT 2.1 gebruikte dosis-
effect functies kunnen worden getoond. Let wel: doel van dit bestand is ‘visualisatie van de
dosis-effect functies’. Het heeft geen zin om de gegevens hier aan te passen om DEMNAT met
andere dosis-effect functies te kunnen laten rekenen. Wanneer u ‘Dosis effect functies’ aanklikt
verschijnt het scherm in figuur 2.2. Via de pulldown menu’s kunt u andere ecotoopgroepen of
andere ecoseries kiezen. Hoe een steiler het verloop van een dosis effect functie, des te
gevoeliger wordt aangenomen dat de betreffende combinatie van ecotoopgroep en ecoserie is
voor de hydrologische ingreep in kwestie.

Via de tabbladen kunt u de dosis effect functies bekijken voor de ingrepen ‘Verandering in
kwelflux’, ‘Verandering in percentage systeemvreemd water (chloride en fosfaat)’ en
‘Verandering in het waterpeil van kleine oppervlaktewateren’.
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Figuur 2.2 Het Excel bestand “def DEMNAT 21.xls” met de GVG dosis effect functie voor
K22 op ecoserie 304.
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Bijlage 3. Known bugs

Het programma bevat een aantal foutjes of “bugs”. In deze bijlage worden eventuele fouten,
voor zover bekend, opgesomd en worden mogelijke oplossingen gegeven voor het oplossen
van foutjes. Software, nodig voor het oplossen van bepaalde bugs, kan via internet worden
opgevraagd. Zie daarvoor de DEMNAT-site (http://www.riza.nl/demnat). Daar kan men
ook terecht voor digitale versies van de achtergrondrapporten en nieuwe model versies
(‘upgrades’).

DEMNAT
• Procentenbalk functioneert niet goed bij het maken van ecoserie kaartjes. De procentenbalk

gaat in vrij vlot naar 60%, blijft daar even stil staan en loopt vervolgens verder op. Dit heeft
verder geen gevolgen voor de uitkomsten.

• DEMNAT kan niet gelijktijdig met andere 'Borland Database Engine' (BDE) gebaseerde
systemen draaien (zoals dBase, Delphi, Borland C++Builder en Paradox). Deze systemen
kunnen overigens zonder problemen na elkaar draaien. Indien de interface problemen
signaleert met de BDE kan u het volgende proberen: (1) Draai opnieuw de setup van de
CD-Rom maar kies eerst voor “Zelf onderdelen kiezen” en vink de volgende onderdelen
aan: “BDE DLLs” (2x) en “BDE Winsys”, (2) Installeer de BDE engines van andere
softwarepakketten opnieuw evt. gevolgd door de DEMNAT BDE zelf.

• Er lijkt een probleem te zijn met de DEMNAT programmatuur in combinatie met de
CDROM van het LKN project (Bolsius, et al., 1992). Wanneer men dit pakket installeert en
vervolgens verwijdert krijgt men Mapper niet meer goed aan de praat. Waarschijnlijk
worden er door de LKN CDROM bepaalde bestanden verwijderd die Mapper nodig heeft.
Op de DEMNAT website is programmatuur te vinden waarmee het probleem kan worden
opgelost.

• Soms wil de installatieroutine niet starten niet of loopt vast. Dit kan verschillende oorzaken
hebben: (1) het besturingssysteem is niet Windows 95, (2) er is onvoldoende ruimte op de
harde schijf, of (c) de software op de harde schijf is te gefragmenteerd. Men kan het
volgende doen om de problemen op te lossen: (1) zorg voor voldoende ruimte op de harde
schijf, (2) draai het programma ‘Defragmentatie’, (3) sluit alle applicaties en draai de setup
van DEMNAT nogmaals.

• Het programma kan vast lopen zodra er gerekend moet worden. Probleem is op te lossen
door (1) ervoor te zorgen dat er voldoende intern geheugen vrij is dan wel beschikbaar is
(32 Mb) en dat er genoeg ruimte is op de harde schijf, of (2) het installeren van de Fortran
Dos extenders. Dit kan door opnieuw de setup opnieuw te draaien, te kiezen voor “Zelf
onderdelen kiezen”en vervolgens “Fortran Dos extenders”aan te vinken. Indien dit ook niet
afdoende is deze methodiek herhalen voor de Fortran executables.

• De foto’s worden soms niet mooi weergegeven. Zorg ervoor dat de kleureninstelling
minimaal 16-bits is (zie bijlage 2).

 
Mapper
• Afbeelding omzetten naar grafisch bestand (m.n. WMF) leidt soms tot ongewenste lijnen in

het figuur.
• Teksten worden afgekapt (getrunceerd) in Mapper kaartje (bijv. ecotoopgroep namen in

nl_vf2c.021). In het veld kunnen maar 40 karakters worden geplaatst terwijl dat vaak niet
voldoende is.
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• Teksten worden afgekapt (getrunceerd) in de statusregel van Mapper. Bijvoorbeeld bij de
kaartlaag stad.mpl zijn plaatsnamen opvraagbaar, maar daar zijn niet meer dan 8 posities
voor beschikbaar. Dat is vaak onvoldoende voor een volledige weergave van een
plaatsnaam.

• Soms kan een legenda niet worden aangepast. Mapper is dan niet juist geïnstalleerd. Op de
DEMNAT site is software beschikbaar waarmee dit soort problemen kunnen worden
verholpen. Download de DEMNAT patch v 1.0 van de DEMNAT internet site. En draai
deze vervolgens op het systeem. Deze patch is overigens volgens eenzelfde methodiek als
de DEMNAT software te verwijderen.

• Soms verkleind Mapper zich naar de taakbalk zonder dat men daarom vraagt. Probleem
treedt af en toe op wanneer men iets aanpast binnen Mapper.

• Het helpbestand van Mapper is verouderd en kan alleen in het Engels worden weergegeven.
• Niet alle tekst staat in het Nederlands wanneer Mapper via Opties - Nederlands op de

Nederlandse taal word ingesteld.
• De statistische functies van Mapper werken niet naar behoren (Runtime-errors).
• Weergave in Mapper van polygonen is niet altijd goed (weergave van mpl’s). Ingesloten

polygonen worden soms onterecht ingekleurd. Een dergelijke fout treedt op bij o.a.
EHS.mpl. Het beste is om van zo’n kaart dan alleen de polygonen zonder inkleuring te
tonen. Eventueel verbeterde kaartlagen worden beschikbaar gesteld via de DEMNAT
website.

• Weergave optie ‘Diagonaal op’ en ‘Diagonaal neer’ uit het menu ‘Wijzig kaartlagen’ wordt
soms niet juist weergegeven (niet meer doorzichtig). Dit heeft waarschijnlijk met het intern
geheugenbeheer te maken.
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Oefening 1. Werkvolgorde van DEMNAT

Voorbeeld: Maken Volledigheidskaart

In deze Oefening wordt de werkvolgorde van DEMNAT besproken aan de hand van het
maken van een volledigheidskaart voor heel Nederland, waarbij uitgegaan wordt van een
hydrologische nul scenario. Dit houdt in dat alle hydrologische veranderingen op nul zijn gezet.
In dat geval zal de Vna (= volledigheid na ingreep) gelijk zijn aan de Vvoor (volledigheid voor
ingreep), oftewel de ecotoopgroep kaarten voor de uitgangssituatie. De achtergrond van deze
kaarten is besproken in hoofdstuk 2 (zie ook Witte & Van der Meijden, 1995 en Witte, 1998).
Er wordt vanuit gegaan dat DEMNAT correct is geïnstalleerd (zie bijlage 2).

Landelijke gebiedsschematisatie
Start DEMNAT via de startknop van Windows95. Als eerste stap zal een landelijke
geografische gebiedsschematisatie aangemaakt moeten worden. In het gele veld wordt dit
aangegeven met een hint “Maak eerst een ecoplot file met PREDEM”. In principe is het
aanmaken van een landelijke geografische gebiedsschematisatie een eenmalige actie.

1.  Klik op het icoon . Het onderstaande venster opent zich (figuur 1.1).

Figuur 1.1 Het venster “PREDEM: Aanmaken gebiedsschematisatie (ecoplots)”

Men kan eventueel de grootte van het venster aanpassen door met de muiscursor op de rand
van het venster te gaan. De muiscursor verandert in zwarte pijltjes. Zolang men de linker
muisknop ingedrukt houdt kan men “slepen” om het venster qua formaat aan te passen.
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Men kan in het veld waar nlflora.f01 staat kiezen een ander bestand kiezen. Het gaat hier om
bestanden die op verschillende versies van FLORBASE zijn gebaseerd, nl:
• nlflora.f01 gebaseerd op FLORBASE-1.0, en
• nlflora.f2c gebaseerd op FLORBASE-2c.

2.  Kies via het pulldown menu voor nlflora.f2c.
3.  Geef vervolgens een handige naam het ecoplot bestand (uitvoer), te weten: ecoplot.f2c. Uit

de naam is nu af te leiden dat het ecoplotbestand is gebaseerd op nlflora.f2c.

4.  Drukt op 
5.  Het venster “Informatie” (zie figuur 1.2) verschijnt op het beeldscherm. Klik op ‘Ja’ aan om

door te gaan. NB: De tijdsaanduiding is bij een eerste maal dat DEMNAT rekent niet
correct.

Figuur 1.2 Het venster “Informatie”

6.  De berekening is gestart. Het venster “PREDEM maakt ecoplots ...” verschijnt op het
beeldscherm. De duur van de rekentijd is afhankelijk van de systeemkenmerken van de
computer. Zodra de berekening gereed is verschijnt er een logbestand (zie figuur 1.3). Pas
het formaat van het venster aan indien nodig. Uit het venster is op te maken wat de
werkelijke rekentijd was (in figuur 1.3 minder dan 2 minuten). In die tijd zijn er 878221
ecoplots (rekeneenheden) aangemaakt. Aangezien Nederland ongeveer 35.000 km2 beslaat
en hiervan circa 80% (27652 km2) in de gebiedsschematisatie is opgenomen kan hieruit
worden afgeleid dat er gemiddeld 31 ecoplots per vierkante kilometer worden
onderscheiden.

7.  Sluit het log bestand en kijk in het gele veld voor de volgende hint. Hier staat nu vermeld
“Maak een hydrologisch scenario”.
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Figuur 1.3 Het venster “Log bestand”

Maak een hydrologisch scenario

8.  Klik op het icoon .
9.  Het onderstaande venster opent zich (zie figuur 1.4).
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Figuur 1.4 Het venster “Maken hydrologisch scenario (dosis file)”

10.  Vul in het veld waar “Nldosis.021” de naam ‘nldosis.000’ in. Uit de naam van het nldosis
bestand is op te maken dat alle ingrepen op nul staan2.

11.  Druk vervolgens op . Het aanmaken van het hydrologisch dosisbestand is
dan gestart. Er verschijnt ook een procentenbalk die naar 100% op loopt Zodra het
bestand gereed is verschijnt een informatievenster (Figuur 1.5) waarin wordt gevraagd of
u het bestand nog handmatig wilt aanpassen. Voor grote bestanden is dat geen aanrader.
Beantwoord de vraag met ‘Nee’.

Figuur 1.5 Het venster “Informatie”

                                               
2  In principe kunnen er vele verschillende scenario’s worden aangemaakt. Wellicht is het handig om de
extensie te gebruikten om de scenario’s te nummeren en apart te noteren voor wat voor scenario elk nummer
staat.
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Vervolgens kan een daadwerkelijke ingreep-effect berekening worden uitgevoerd. Dit is ook te
lezen in de gele hintsbox “Doe een natuur effect berekening met EFFDEM”.

Natuureffect

Als derde wordt de natuur effect berekening uitgevoerd.

12.  Klik op het icoon . Het onderstaande venster opent zich (figuur 1.6). Vergroot het
venster indien niet alles leesbaar is. De velden ‘Ecoplots (uitvoer van PREDEM)’ en
‘Hydrologisch scenario’ zijn nog leeg.

Figuur 1.6 Het venster “EFFDEM: Een natuur effekt berekening”

13.  Kies met de pulldown menu’s de juiste bestanden voor de lege velden. Met andere
woorden, ecoplot.f2c en nldosis.000.

14.  Kies vervolgens het nlflora bestand (nlflora.f2c) waarmee ook het ecoplot bestand is
aangemaakt. Wanneer men een verkeerde versie van het nlflora bestand kiest treden er
fouten op in de verdere berekening.

15.  Kies bij type uitvoer voor “Volledigheid na ingreep”.
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16.  Kies bij het veld ‘Resultaten van een EFFDEM berekening’ voor een handige uitvoer
naam. Typ in: nl_vtot.f2c. Uit deze naam is op te maken dat het om landelijke kaarten gaat
(nl), dat het om een volledigheid na ingreep gaat (_v), dat alle ecotoopgroepen zijn
opgenomen in het bestand (tot), en dat het om uitvoer gaat gebaseerd op nlflora.f2c (.f2c).

17.  Druk nu op .  Vervolgens verschijnt een informatiescherm (figuur 1.7).

Figuur 1.7 Het venster “Informatie”

18.  Wanneer voor het eerst een natuur-effect berekening wordt uitgevoerd zal de
tijdsaanduiding niet correct zijn. Druk op ‘Ja’ om de ingreep-effect berekening te starten.
De tekst ‘EFFDEM doet natuur-effect berekening…’ verschijnt.

19.  Zodra de berekening gereed is verschijnt het log bestand (zie figuur 1.8). Uit het log
bestand is op te maken hoelang de berekening heeft geduurd (in dit voorbeeld minder dan
2 minuten).

Figuur 1.8 Het venster “Log bestand”

20.  Druk op  om te controleren of er fouten hebben plaatsgevonden tijdens
de berekening. Wanneer dit bestand leeg is, is dit een teken dat alles reken-technisch
zonder problemen is verlopen. Sluit dit venster.

21.  Sluit vervolgens het venster ‘Log bestand’.
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22.  In de gele hintsbox staat de boodschap “Effdem en Predem succesvol uitgevoerd, U kunt
kaarten maken....”.

Kaart maken

In de vierde en laatste stap wordt de kaart gemaakt.

23.  Klik op het icoon . Het onderstaande venster opent (figuur 1.9).

Figuur 1.9 Het venster “Kaart van EFFDEM resultaten”

24.  Je kunt in het veld ‘Naam van te maken kaart’ een naam opgeven voor het map-bestand
(wat in het GIS presentatie-tool Mapper kan worden geopend). Laat in dit voorbeeld de
default naam ‘nieuw1.map’ staan. Controleer of de instelling voor ‘Type uitvoer’ in
overeenstemming is met het DEMNAT output bestand. Hier wordt namelijk de juiste
legenda ingesteld voor de gegevens waar de kaart van wordt gemaakt. In Figuur 1.9 is de
instelling in overeenstemming met het eerder aangemaakte DEMNAT uitvoer bestand.

25.  Selecteer vervolgens welke ecotoopgroepen u in de kaart wil opnemen. Dit kan met de
linkermuisknop in combinatie met de <Shift> of <Crtl> knop op uw toetsenbord. Selecteer
in deze oefening alle regels (ecotoopgroepen), behalve [TOT].

26.  Druk vervolgens op . Een procentenbalk geeft de voortgang aan van het
maken van het grafisch bestand voor Mapper (mpx). Zodra de omzetting gereed is wordt
automatisch Mapper opgestart en wordt de kaart weergegeven (figuur 1.10). In dit venster
bevindt zich bovenin een pulldown venster met alle geselecteerde ecotoopgroepen. Door
een ecotoopgroep met de muis te selecteren wordt de bijbehorende kaart getoond.
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Figuur 1.10   Grafische Weergave van de DEMNAT uitvoer in Mapper.

In Figuur 1.10 wordt als eerste kaart A12 (voedselarme wateren en verlandingsvegetaties)
getoond, een vrij zeldzame ecotoopgroep. Wanneer men een voedselrijke ecotoopgroep
selecteert (bijv. A18) dan blijkt uit de gegevens dat dit type veel meer voorkomt.

Binnen Mapper kan men extra kaartlagen toevoegen, of inzoomen in een gebied (zie paragraaf
3.5.3). Probeer dit uit. Lees eventueel het Mapper helpbestand (tool palette).

Men kan Mapper afsluiten via Bestand - Einde. De DEMNAT schil kan men sluiten via

Bestand - Exit of door op dit icoon  te klikken.
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Oefening 2. Het maken van een ecoseriekaart

In oefening 1 is aan de hand van een ingreep-effect uitgelegd welke werkvolgorde men moet
hanteren. Het resultaat van oefening 1 is een kaart waarin feitelijk de invoer t.a.v. de flora
wordt weergegeven. In deze oefening wordt uitgelegd hoe men kaarten kan maken van de
ecoseries, de informatie t.a.v. bodem en hydrologie in de uitgangssituatie. Het gaat hier dus
niet om een ingreep-effect berekening, maar het maken van ecoserie kaarten kan wel helpen bij
de interpretatie van DEMNAT resultaten. Voor meer achtergrondinformatie over de ecoseries
zie Klijn et al., 1992, 1996 en Klijn, 1997.

Kaart van ecoseries

In dit voorbeeld wordt een kaart van alle zandbodems in Nederland gemaakt.

1. Start DEMNAT via de startknop van Windows95.
2. Open het venster “Kaart van ecoseries” (zie figuur 2.1) door de menu optie Kaarten -

Ecoseries te selecteren.

Figuur 2.1 Het venster “Kaarten van ecoseries”

3.  Geef in het veld ‘Naam van te maken kaart’ de naam ‘zand.map’  op.
4.  Selecteer vervolgens in het veld ‘Bodemtype’ alle zandbodems. Dat zijn de ecoseries 301

t/m 331. Selectie kan met de linkermuisknop in combinatie met de <Shift> of <Crtl> knop
op uw toetsenbord. Gebruik eventueel de rechter schuifbalk indien nodig.
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5.  Selecteer alle grondwatertrapklassen door bij Grondwatertrapklasse op de knop  te
drukken. Doe hetzelfde voor Kweltype.

6.  Druk op .
7.  In de rechter onderhoek van het venster “Kaarten van ecoseries” verschijnt een

procentenbalk die de vorderingen van het opstellen van de ecoseriekaart aangeeft. Zodra de
berekening gereed is word automatisch Mapper opgestart en word de kaart getoond. Het
onderstaande venster (figuur 2.2) verschijnt op het beeldscherm.

Figuur 2.2 Het venster “Mapper [Oppervlakte]”, waarin van het aantal hectaren
zandgrond per vierkante kilometer wordt getoond

Binnen Mapper kan men extra kaartlagen toevoegen, of inzoomen in een gebied (zie paragraaf
3.5.3.). Lees eventueel het Mapper helpbestand. Men kan de kaart direct afdrukken binnen
Mapper of laten opslaan naar een grafisch bestand (BMP of WMF) zodat het bijvoorbeeld later
in een tekst kan worden geplaatst.

Mapper kan worden verlaten via de menu optie Bestand - Einde, waarna DEMNAT kan

worden verlaten door  aan te klikken.
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Oefening 3. Standaard DEMNAT uitvoer aanpassen

Standaard rekent DEMNAT met landelijke bestanden en geeft de gebruikersschil kaartjes van
heel Nederland. Het is echter mogelijk om de gebruikersschil van DEMNAT zodanig aan te
passen dat er standaard uitvoer wordt geleverd voor een specifieke regio. In deze oefening
wordt uitgelegd hoe men de standaard DEMNAT uitvoer handmatig kan aanpassen. De
aanpassing bestaat uit twee stappen. Eerst wordt een dosisbestand aangemaakt voor een
specifieke regio. Vervolgens worden enkele bestanden aangepast die Mapper gebruikt voor het
maken van een kaart.

In dit voorbeeld wordt DEMNAT zodanig aangepast dat er alleen berekeningen en uitvoer
wordt geleverd voor Oostelijk Gelderland.

Het maken van een aangepast dosis bestand:

1.  Klik op het icoon .
2.  Het onderstaande venster opent zich (zie figuur 3.1).

Figuur 3.1 Het venster “Maken hydrologisch scenario (dosis file)”

3.  Vul in het veld ‘Naam output bestand (zonder pad)’ de naam in van het te maken
hydrologisch dosisbestand (bijv. regio.001).
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4.  In dit voorbeeld gaan we uit van een herstelberekening, bijvoorbeeld een
grondwaterstandsverhoging van 20 cm. Vul in het veld ‘Verandering gemiddelde
voorjaarsgrondwaterstand’ de waarde -20.00 in.

5.  Selecteer in de box ‘Bedekking’ het item ‘Cellenbestand’. Druk op .
6.  Vervolgens kunt u een bestand selecteren met de extensie *.col. Er is al een (ASCII-)

bestand met de naam ‘Wog.col’ aangemaakt voor deze oefening. Dit bestand bevat de
kilometerhok- coördinaten van de regio Oostelijk Gelderland. U kunt zelf ook voor u
eigen regio een dergelijk bestand samenstellen (zie paragraaf 3.4.2.), met behulp van een
ASCII-editor (bijv. Kladblok van Windows).

7.  Druk vervolgens op . Het aanmaken van het hydrologisch dosisbestand is
dan gestart. Er verschijnt ook een procentenbalk die naar 100% op loopt.

8.  Zodra het bestand gereed is verschijnt een informatievenster waarin gevraagd wordt of u
het bestand nog handmatig wilt aanpassen. Beantwoord de vraag met ‘Nee’.

9.  Voer vervolgens een ingreep-effect berekening uit met regio.001 als dosis bestand (zie
eventueel Oefening 1). Kies bij ‘Type uitvoer’ voor de optie ‘Verandering
natuurwaarden’. Doordat er slechts voor een beperkt aantal kilometerhokken een
berekening hoeft worden uitgevoerd zal de berekening ook sneller verlopen dan bij een
landelijk hydrologisch dosisbestand.

10.  Na de ingreep-effect berekening kan een kaart worden gemaakt met het icoon ‘Maak
kaart’. Zorg ervoor dat wederom bij ‘Type uitvoer’ voor de optie ‘Verandering
natuurwaarden’ wordt gekozen. Nadat op start is gedrukt verschijnt het onderstaande
figuur (Figuur 3.2).

11.  U kunt de kaart vervolgens zelf handmatig aanpassen.
 
 Kies bijvoorbeeld binnen Mapper voor Venster - Gereedschap om in te kunnen zoomen op

Oostelijk Gelderland (zie Figuur 3.3). Aan de kaart zijn vervolgens nog een aantal
kaartlagen toegevoegd, te weten: regiow_z, stad en hoofdw.mpl. Verder zijn de
kaartlagen stad.mpl en prov.mpl qua opmaak aangepast. Zo is bij stad.mpl in de box
‘Vlakken’ gekozen voor de optie ‘Diagonaal neer’en is de kleur rood gekozen. Men kan
een andere kleur kiezen door te dubbelklikken op de kleur die getoond wordt in
desbetreffende box. In de box ‘Lijnen’ is gekozen voor een dikkere lijn door de waarde
‘100’ in te vullen in het veld waar eerst een 0 stond vermeld. Tevens is ook hier de kleur
rood gekozen. Druk vervolgens op OK. Voor prov.mpl is alleen de lijndikte aangepast (als
bij stad.mpl).

 De legenda  is aangepast via de optie Wijzig - Kaart Annotatie… Zo is het lettertype op 14
pts gezet en de optie vet aangevinkt. Tevens is de achtergrondkleur naar lichtgeel
veranderd.

 
12.  Bewaar de kaart onder regio.map.
13.  Open vervolgens regio.map met Kladblok. Deze Windows ASCII-editor is te vinden onder

Start - Bureau-accessiores. Regio.map is te vinden onder
C:\DEMNAT21\Mapper\Mapdata. Open tevens het bestand default5.map. Dit bestand is
te vinden onder C:\DEMNAT21.
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Figuur 3.2 Standaard uitvoer van DEMNAT voor de optie ‘Verandering
natuurwaarden’en het dosis bestand ‘regio.001’.

Figuur 3.3 Aangepaste uitvoer van DEMNAT voor de optie ‘Verandering
natuurwaarden’en het dosis bestand ‘regio.001’.
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12.  Vervang de tekst in default5.map tot [Thematic] met de tekst in regio.map tot [Thematic].
Zie onderstaand voorbeeld. Het tekstblok [Thematic] moet niet worden gekopieerd omdat
hierin de legenda is vastgelegd, en de koppeling naar het gegevensbestand (mpx)!

13.  Het bestand default5.map bevat informatie over de kaart opmaak voor het maken van
ecoseriekaartjes. Men kan nu bij wijze van test oefening 2 herhalen. Selecteer in dit geval
alle kleibodems (ecoseries-bodem 201 t/m 231). Denk eraan dat de naam van het map
bestand niet meer dan 8 posities inneemt, anders treedt er een fout op bij de
kaartweergave. Na het opstarten van Mapper moet de kaart er uitzien als in Figuur 3.4.
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Figuur 3.4 Standaard  uitvoer van DEMNAT voor de optie ‘Verandering
natuurwaarden’en het dosis bestand ‘regio.001’.

Door nu de andere default#.map bestanden op een vergelijkbare wijze aan te passen als gedaan
in deze oefening voor default5.map krijgt men de aangepaste standaard uitvoer voor
DEMNAT.
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