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Wat is het NHI ? 

Intensieve samenwerking Rijk, regio en kennisinstellingen

Doel: één gemeenschappelijke hydrologische

gereedschapskist voor alle schaalniveaus   

Doel: één gemeenschappelijke hydro-

logische toolbox voor alle schaalniveaus 



Toewerken naar één hydrologische 

gereedschapskist voor Nederland …



Drinkwater bedrijven

waterschappen Provincies

Historisch: verschillende (grondwater)modellen

LHM



Een van die modellen:

Het Landelijk Hydrologisch Model  (LHM)

Ruimtelijk: cellen van 250 m 

temporeel: tijdstap 1 dag



REGIS

+ GeoTOP

123-lagen model   

(MODFLOW 6)

LHM (8-lagen MODFLOW)

gevoeligheidsanalyse

samenvoegen lagen

Opbouw van de ondergrond vanaf versie LHM 4 (2020)

+ aanvullende regionale info

Bijv. H3O-projecten, HCOV

LHM zoet-zout 

(39 lagen)

LWKM nutrienten

(68 lagen)



NHI zoet-zout: alle beschikbare info verwerkt tot 3D 

Resultaat 3D open data www.nhi.nu

Open tools om te bewerken

https://imod.xyz/



Bodem en gewassen (MetaSWAP + WOFOST)

Bodemfysica BIS (370x) Landgebruik LGN (19x) Beregeningslocaties

 Interceptie 
Gewasweerstand 
nat blad 

Gewasweerstand 

Straling op bodem 

Relatieve transpiratie 

Wortelzone dikte 



LHM 4.1 uitgebreid gevalideerd door marktpartijen

vb grondwater

Meer info, zie: http://www.nhi.nu/nl/index.php/modellen/lhm/nhi-lhm/v41/

ca 25000 waarnemingen (DINO+)

Conclusies en aanbeveling LHM 4.2:

• holoceen nog te grote dynamiek, pleistoceen nog wat te kleine dynamiek

• recessieverloop in droogte (vb 2018/2019) nog verder aanscherpen



NHI / LHM onmisbare schakel 

in alle landelijke analyses m.b.t. water



Voorbeeld inzet van het landelijke model 

in de droge zomer van 2018

hoe veel dieper is het grondwater op 1 april 2019 vergeleken met langjarig gemiddeld? 

Droge scenarioGemiddeld scenario



ontsluiting van data via dataportaal NHI
extra info modellering, aanvullend op basisregistraties/ PDOK

Vb uitvoerdata LHM

Vb invoer (3D) chloridewww.nhi.nu



Data via data services of data portaal te benaderen …



Voorbeeld onttrekkingendatabase voor modelleren 

(semi open)

▪ Bronhouders kunnen zelf (gevalideerde) data uploaden en correcties uitvoeren

▪ Datagebruikers kunnen via login (via de helpdesk NHI)  gegevens benaderen:

▪ dagbasis, maandbasis

▪ ruimtelijke selectie van pompstations

▪ Nu gevuld voor Zuid NL, rest voorlopig gevuld met eerdere LHM-datasets 



Er wordt gewerkt aan uitbreiding datasets in het portaal

bijv. waterschapsdata HyDAMO

• o.a. info over:

- Hydro objecten

- Afvoergebieden

- Stuwen

- Dwarsprofielen

- Etc …

• geautomatiseerde 

upload mogelijk, 

mits in juiste format 

https://data.nhi.nu/



Investeringsplan (2019 – 2022)

toewerken naar 1 open gereedschapskist



Bijzondere aandacht komende tijd 

voor “retourstroom” proces

Binnen BRO is terugmelding formeel geregeld

Harde fouten duidelijk, organisatie NHI-modelleurs nodig voor overige info:

- wanneer zijn andere (zachtere) aanwijzingen hard genoeg?  



Conclusies

1. Beschikbaarheid benodigde gegevens modellering in NL - Vlaanderen

afgelopen jaren sterk verbeterd door meer open data !

2. We verwachten veel van de BRO !

• beste inzichten komen beschikbaar via retourstroom in plaats van 

verspreid over verschillende partijen

• Vooruitlopend op implementatie BRO en andere basisregistraties 

heeft NHI al praktische initiatieven voor modelleurs gerealiseerd, bijv.

• 3D-chloride

• beregening

• onttrekkingen t.b.v. drinkwater

• buisdrainage 

• ….

3. Modelleurs belangrijke bijdrage feedback BRO

4. Open data en open tools in NHI leiden naar

verwachting tot aanzienlijke besparingen

in de modellering  (ca 30%  ~ 2.5 Meuro / jr) 



Toekomst: meer geautomatiseerd modelleren mogelijk

bijv. online rekenen …

In pilot aangetoond: 

• technisch mogelijk binnen enkele seconden interactief effecten berekenen 

• voor verdere toepassing en ontsluiting vooral goede disclaimers nodig 

voor de niet-modelleurs !



▪ Voor meer info, zie www.nhi.nu

▪ Voor vragen: helpdesk.nhi@deltares.nl

timo.kroon@deltares.nl

Bedankt voor uw aandacht!

http://www.nhi.nu/
mailto:helpdesk.nhi@deltares.nl?subject=NHI%20informatie
mailto:Timo.kroon@deltares.nl

