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Wind, golven en stroming vormen onze kust. 

Door klimaatverandering en zeespiegelstijging 

neemt de druk verder toe. Om veilig te kunnen 

wonen in het kustgebied, hebben we effectief 

kust- en zeebeheer nodig. Kustprocessen 

vormen echter niet de enige bedreiging. We 

moeten ons ook beschermen tegen overtollig 

rivierwater, maar we hebben de rivieren ook 

nodig voor transport, irrigatie, energie, koeling, 

recreatie, milieubescherming en voor onze 

drinkwatervoorziening. Ontwerp en beheer 

worden daardoor steeds complexer en vragen 

om een integrale aanpak. Als antwoord op 

deze uitdagingen heeft Deltares een krachtig 

simulatiesoftwarepakket ontwikkeld: D-HYDRO, 

een pakket dat speciaal is gericht op de 

hydrologie van kustgebieden, estuaria, rivieren 

en stedelijke gebieden.

Algemeen

De D-HYDRO Suite is de opvolger van Delft3D 4.01 Suite, SIMONA 

(WAQUA, TRIWAQ), Duflow en SOBEK 2 voor toepassing op de 

Nederlandse markt*. Net als Delft3D 4.01 kan de D-HYDRO 

Suite simulaties maken van stormvloeden, orkanen, tsunami's, 

gedetailleerde stromen en waterstanden, golven, sedimenttransport 

en morfologie, waterkwaliteit en ecologie. Bovendien kan 

het de wisselwerking tussen deze processen modelleren. Het 

softwarepakket is ontwikkeld voor vakspecialisten en niet-

specialisten, variërend van consultants, technici en aannemers 

tot beleidsmakers en bestuurders die betrokken zijn bij ontwerp, 

uitvoering en beheer.

Binnen het operationele netwerk Delft-FEWS kan D-HYDRO 24/7 

voorspellingen genereren. Verwachtingen, voorspellingen en 

onzekerheden kunnen met de Delta Viewer-technologie eenvoudig 

worden gevisualiseerd op speciale websites. D-HYDRO is mede 

ontwikkeld voor beleidsmakers en is daarom ook beschikbaar op 

een Touch Table voor interactieve simulaties met alle betrokkenen.

De kern van het D-HYDRO-pakket is de D-Flow Flexible Mesh module 

(D-Flow FM) waarmee eendimensionale, tweedimensionale en 

driedimensionale hydrodynamische simulaties gemaakt kunnen 

worden op ongestructureerde grids. D-Flow FM is de opvolger van 

Delft3D-FLOW, WAQUA, TRIWAQ, Duflow en SOBEK-FLOW en het 

resultaat van vijf jaar onderzoek door Deltares, het Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu, het Ministerie van Economische Zaken, 

Landbouw en Innovaties, STOWA en Nederlandse ingenieursbureaus.

Mogelijke toepassingen

• Getijdenstroming en windwerking;

• Droogvallen en overstromen van getijdezones;

• Stroming door verschillen in dichtheid van niet-uniforme 

verdeling van temperatuur en zoutconcentraties;

• Horizontaal transport van materiaal op grote en kleine schaal;

• Hydrodynamische impact van kunstwerken als landaanwinning, 

golfbrekers en dijken;

• Thermische recirculatie van koelwater van 

elektriciteitscentrales;

Eigenschappen

Enkele kenmerkende eigenschappen van D-HYDRO:

• het pakket geeft rechtstreeks toegang tot state-of-the-art 

proceskennis die is verzameld en ontwikkeld door een van 's 

werelds meest gerenommeerde kennisinstituten op het gebied 

van hydraulica;

• de Graphical User Interface (GUI) is een van de meest 

gebruiksvriendelijke interfaces op de markt:

Centrale kaart met spatial editor

Aanpasbare en dockable vensters

Connectiviteit met online databases

Batchverwerking via Python scripting interfaces

• alle modules zijn sterk geïntegreerd en interoperabel.
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mODuleS

Met D-HYDRO kunt u simulaties maken van de interactie tussen 

water, sediment, ecologie en waterkwaliteit in tijd en ruimte. 

Het pakket wordt meestal gebruikt voor het modelleren van 

natuurlijke omgevingen als kustwateren, estuaria, meren en 

rivieren, maar is ook geschikt voor man-made omgevingen 

zoals havens, sluizen, stedelijke gebieden, etc. D-HYDRO bestaat 

uit een aantal uitvoerig geteste en gevalideerde modules die 

onderling gekoppeld en geïntegreerd zijn. Deze modules worden 

hier afzonderlijk beschreven.

D-FlOw Flexible meSH 

Net als Delft3D-FLOW kan D-Flow FM curvi-lineaire grids verwerken, 

die uitstekend presteren op het gebied van rekensnelheid en 

nauwkeurigheid. Daarnaast kan een grid ook bestaan uit driehoeken, 

vierhoeken, vijfhoeken of zeshoeken. Dit biedt optimale flexibiliteit 

voor het modelleren en maakt het eenvoudig om nieuwe grids op 

te zetten en bestaande grids te wijzigen of de resolutie plaatselijk 

te verhogen. 1D- en 2D-grids kunnen worden gecombineerd door 

twee aan elkaar grenzende grids te verbinden of door een 1D-grid 

over een 2D-grid te leggen. De software ondersteunt zowel het 

cartesische als het bolcoördinaatstelsel. Hierdoor wordt het 

eenvoudiger om getijden te berekenen aan de hand van de krachten 

die de getijden veroorzaken, zonder dat er open randen nodig zijn. 

De grid generation tool RGFGRID bevat nieuwe algoritmes om 

orthogonale ongestructureerde grids te creëren.

Flow solver

D-Flow FM past een eindige-volumesolver toe op een verschoven 

ongestructureerd grid. De hogere-orde berekening van advectie en 

behoud van impulsmoment maken deze solver bijzonder geschikt 

voor superkritische stromingen, vloedgolven en kadebreuken. 

Doordat het pakket ook overstromen en droogvallen kan 

verwerken, is het ook geschikt voor overstromingsberekeningen. 

De continuïteitsvergelijking wordt impliciet opgelost voor alle 

punten in een enkelvoudig gecombineerd systeem. Optioneel kan 

niet-lineaire iteratie worden toegepast voor zeer nauwkeurige 

overstromingsresultaten. Verder zijn coriolis-forcering, horizontale 
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turbulente viscositeit, getijdekrachten en meteorologische 

krachten toegevoegd, waardoor het systeem ook geschikt is voor 

het modelleren van getijdezones, estuaria en rivieren.

Voor driedimensionale modellering zijn er drie turbulentiemodellen 

beschikbaar: algebraïsch, k-epsilon en k-tau. Verticaal transport 

kan expliciet of impliciet worden berekend. Eerst zijn er sigma-lagen 

ingevoerd, waarbij de anti-verschuivingsoptie is gebaseerd op het 

Delft3D-FLOW algoritme. Er zijn ook vaste z-lagen beschikbaar. 

De z-lagen en sigma-lagen kunnen worden gecombineerd tot één 

modelomgeving, maar het onderzoek hiernaar is nog niet volledig 

afgerond. Temperatuurmodellering wordt ondersteund door het 

composite heat flux model of door het excess heat flux model, die 

beide gevoed kunnen worden met meteorologische datasets die 

variëren in tijd en ruimte.

Tijdintegratie verloopt expliciet voor een deel van de advectie. 

De daaruit resulterende dynamische tijdstapbegrenzing wordt 

automatisch bepaald op basis van het Courant-getal. Het eventuele 

prestatieverlies kan vaak worden opgelost door het rekenrooster op 

de juiste plaatsen te verfijnen of grover te maken.

Parallelfunctie

D-Flow FM modellen kunnen als parallel rekencluster worden 

ingeschakeld bij distributed-memory high-performance reken-

clusters. De parallelle versie is gebaseerd op de bekende 

 MPI-standaard. Partitionering van het modeldomein kan 

automatisch gebeuren door de (ingebouwde) METIS-partitioner 

en/of kan worden gedefinieerd door de gebruiker. Het parallelle 

rekencluster werkt zowel in Windows als in Linux. In Linux kan de 

PETSc-matrixsolver-bibliotheek worden gekoppeld. Dit is aan te 

bevelen voor de beste prestaties.

Op stand-alone machines met multi-core processors kan een 

hogere snelheid worden bereikt met de in D-Flow FM ingebouwde 

OpenMP-multithreading-optie. Dit is de standaardinstelling.

D-wAveS

D-Waves berekent de niet-stabiele voortplanting van korte 

golven over een ongelijke bodem, rekening houdend met wind, 

energieverlies door bodemwrijving, golfbreking, refractie (door 

topografie van de bodem, waterniveau en stromingsvelden), 

ondiepten en richtingsspreiding. Deze module is gebaseerd op het 

spectrale SWAN-model. Dit model is ontwikkeld door de Technische 

Universiteit Delft, waarmee Deltares op tal van onderzoeksgebieden 

nauw samenwerkt. Al decennialang spelen beide instituten een 

prominente rol in de modellering van golven.

D-ReAl time COntROl

Real-time control levert vaak kostenbesparingen op bij de aanleg, 

bij wijzigingen en bij het beheer van de waterinfrastructuur. De 

D-Real Time Control module laat zien in hoeverre de bestaande 
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infrastructuur beter benut kan worden. Er kunnen complexe real-

time simulaties mee worden gemaakt van alle hydraulische 

structuren in reservoirs, estuaria en rivier- en kanaalsystemen. 

Met deze module kan het systeem optimaal reageren op actuele 

waterstanden, afvoeren en (voorspelde) neerslag door de aansturing 

van sluisdeuren, stuwdammen, sluizen en pompen. De D-Real 

Time Control module maakt gebruik van de open-source-software 

RTC -Tools en kan gekoppeld worden voor het beheer van hydraulische 

werken met verschillende aansturingsmechanismen, en eventueel 

ook met parallelle modellen.

D-wAteR QuAlitY

Deze module simuleert de “far- and midfield “water- en sediment 

kwaliteit aan de hand van diverse transport- en waterkwaliteit-

processen. Daarvoor bevat de module meerdere advectie-

diffusiesolvers en een uitgebreide bibliotheek van gestandaardiseerde 

procesformules met door de gebruiker geselecteerde substanties. 

De standaardprocessen maken bijvoorbeeld simulaties mogelijk 

van BOD-afname en nitrificatie, van elementaire algengroei en 

nutriëntenkringlopen, uitwisseling van stoffen met de atmosfeer, 

adsorptie en desorptie van verontreinigende stoffen en depositie 

en resuspensie van deeltjes en geadsorbeerde stoffen in en uit de 

waterbodem. Deze module maakt de unieke kennis van Deltares op 

het gebied van waterkwaliteit toegankelijk voor de professionele 

wereld. D-Water Quality bevat ook de D-Water Quality Open Process 

Library. Dit is een open systeem voor het definiëren van aanvullende 

informatie, zoals extra stoffen, processen die inwerken op nieuwe en 

bestaande stoffen, aanvullende variabelen voor de formules, externe 

forcering en auxiliary output. Voor grid-aggregatie hebben we de 

krachtige tool DIDO.

D-SeDiment tRAnSpORt

Deze submodule van D-Water Quality simuleert transport,  erosie 

en sedimentatie van cohesieve en niet-cohesieve, organische en 

 anorganische zwevende sedimenten en bodemsedimenten. De 

module bevat meerdere standaard transportformules en behan-

delt verschillende deeltjesfracties als onafhankelijke eenheden. De 

gevolgen van veranderingen in de bodemtopografie worden buiten 

beschouwing gelaten, zodat alleen het korte-termijntransport kan 

worden gesimuleerd. Omdat sediment een belangrijke rol speelt in 

onderzoek naar waterkwaliteit en ecologie, is deze module met de 

geïntegreerde Deltares-kennis van sedimentatie en zouttransport-

processen een onmisbare tool voor veel milieuonderzoeken.

D-eCOlOgY

D-Ecology is een submodule van D-Water Quality waarin diverse 

algengroei- en nutriëntenkringloopmodellen zijn opgenomen. 

Zo zijn in de procesbibliotheek modellen opgenomen van de 

dominante processen in biotische en abiotische ecosystemen en de 

interactie daartussen, die allemaal relevant zijn voor het onderzoek 

naar eutrofiëringsverschijnselen. Deze submodule bevat alle 

alg-gerelateerde waterkwaliteitsprocessen uit de D-Water Quality-

module plus diverse meer gedetailleerde processen.

D-pARtiCle tRACking

Deze korte-termijn near-field waterkwaliteitmodule beschrijft 

de dynamische ruimtelijke verdeling (op sub-grid schaal) van de 

concentratie van individuele deeltjes door hun spoor in de tijd te 

volgen. De afvalstoffen kunnen wel of niet afbreekbaar zijn. Een 

veel voorkomende toepassing van deze module is het modelleren 

van olielekkages. Deze module wordt ook gebruikt voor near-field 

stromingsimulaties van het verlies bij baggeren.

Deze module is nog niet beschikbaar in D-HYDRO; uitsluitend 

in de Delft3D 4.01 Suite. Voor het bèta-testprogramma kunt u 

contact opnemen met software@deltares.nl

D-mORpHOlOgY

Deze module berekent het sedimenttransport (zowel zwevend 

als bodemsediment) en morfologische veranderingen voor een 

willekeurig aantal cohesieve en niet-cohesieve fracties. Zowel 

stromingen als golven worden als trigger gezien en er zijn veel 
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verschillende transportformules opgenomen. Voor de zwevende 

sedimentlast wordt deze module verbonden met de 2D of 3D advectie-

diffusiesolver van de D-Flow FM module. Ook dichtheidseffecten 

kunnen worden meegenomen.

Een belangrijke functie van deze module is de dynamische 

terugkoppeling met de modules D-Flow FM en D-Waves, waardoor 

de stromingen en golven zich kunnen aanpassen aan de lokale 

dieptemeting en er simulaties gemaakt kunnen worden op 

elke tijdschaal, variërend van dagen (stormimpact) tot eeuwen 

(systeemdynamiek). Het kan de bodemsamenstelling registreren 

en zo een stratigrafisch bestand opbouwen. Deze module bevat 

ook uitgebreide mogelijkheden om bagger- en stortscenario's te 

simuleren. Deltares loopt al ruim 30 jaar voorop in de ontwikkeling 

van dit type gecombineerde morfologische simulatietechnieken.

Deze module is nog niet beschikbaar in D-HYDRO; uitsluitend in de 

Delft3D 4.01 Suite. Voor het bèta-testprogramma kunt u contact 

opnemen met software@deltares.nl 

gRApHiCAl uSeR inteRFACe

De D-HYDRO Graphical User Interface (GUI) is gebaseerd op het 

Delta Shell Framework en is een van de meest gebruiksvriendelijke 

interfaces op de markt. Binnen deze overkoepelende GUI worden de 

modules gecombineerd tot een bijzonder veelzijdige, krachtige en 

gebruiksvriendelijke software suite. De GUI maakt het mogelijk om 

complete modellen te bouwen, vanaf de basis of door bestaande 

modellen of gegevens uit externe databases te importeren, zoals de 

Topex-Poseidon database. De interface ondersteunt de visualisatie 

van modelinput, referentiedata en simulatieresultaten als 

tijdseries en animaties van 1D-, 2D- en 3D-datasets. De gebruiker 

kan ook een overzicht perspectief zien van zijn hele systeem of 

juist inzoomen op een bijzondere locatie. D-HYDRO is geschikt 

voor diverse datavisualisaties. Een van de meest krachtige tools 

is de optie om via Python scripting data te exporteren naar Google 

Earth.

D-HYDRO - Maasrivier

D-HYDRO - Amsterdam
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vAliDAtie

De validatie van een modelleersysteem als D-HYDRO vraagt 

voortdurende aandacht. De afzonderlijke modules van het 

softwarepakket zijn grondig getest tijdens de ontwikkeling en het 

gebruik. Niettemin moet de suite als geheel weer intensief worden 

getest en gevalideerd. Daarom is er een regulier programma 

ontwikkeld en worden er continu tests uitgevoerd op de meest 

waarschijnlijke combinaties. Het is ons beleid om nieuwe versies 

pas te lanceren na een uitgebreide bèta-testfase, zodat we er zeker 

van zijn dat we onze gebruikers stabiele en gevalideerde producten 

bieden.

SYSteemveReiSten

D-HYDRO wordt ondersteund door Microsoft Windows en Linux. 

De aanbevolen minimumvereisten zijn:

Minimaal Aanbevolen

Processor 1 GHz   2 GHz

Geheugen 1 GB   4 GB

Vrije schijfruimte 1 GB 100 GB

SeRviCepAkketten

Deltares biedt hoogwaardige diensten aan adviesbureaus, 

overheden, universiteiten en kennisinstituten.

Er bestaan voor de Nederlandse markt diverse Delft3D service-

pakketten, inclusief volledig gevalideerde D-HYDRO-releases:

• Voor adviesbureaus, overheden, universiteiten en 

kennisinstituten: 

Basic servicepakketten, 

Advanced servicepakketten, 

Professional servicepakket, 

Premium servicepakket en 

Enterprise servicepakket.

• Voor universiteiten en onderwijsinstellingen is er het Education 

servicepakket en

• code-developers worden ondersteund met het Developer 

servicepakket.

Alle pakketten zijn met zorg ontwikkeld zodat elke klant het 

gewenste niveau van ondersteuning kan kiezen.

Zolang nog niet alle functionaliteiten van de Delft3D 4.01 Suite en 

SIMONA (WAQUA, TRIWAQ) operationeel zijn in de D-HYDRO Suite, 

zijn zowel 

1. de volledig gevalideerde D-HYDRO Suite als 

2. de Delft3D 4.01 Suite 

opgenomen in de bovengenoemde Delft3D servicepakketten.

 gebRuikeRSbijeenkOmSten

Deltares organiseert ieder jaar de D-HYDRO gebruikersbijeenkomst 

tijdens de Deltares Software Dagen (www.dsd-nl.nl). Daarnaast 

vinden er Delft3D-gebruikersbijeenkomsten plaats tijdens inter-

nationale congressen in het buitenland en de Delft Software Days 

(www.dsd-int.nl) in Nederland. Dit zijn uitstekende gelegenheden 

om bijgepraat te worden over de nieuwste ontwikkelingen en an-

dere gebruikers van de simulatie software te ontmoeten.

DeltAReS ACADemY

Ga naar www.deltaresacademy.nl voor alle informatie over 

cursussen van de D-HYDRO en de Delft3D FM Suites.

D-HYDRO in Open SOuRCe

De D-HYDRO modules zijn beschikbaar in open source als Delft3D 

Open Source Software. Om samenwerking te verbeteren, de unieke 

expertise van onderzoekers wereldwijd te combineren en de 

modelleersoftware verder te ontwikkelen, kunt u de source code 

downloaden. Voor meer informatie gaat u rechtstreeks naar de 

Deltares Open source community portal (http://oss.deltares.nl/) of 

de Delft3D Open source website (http://oss.delft3d.nl/). Wereldwijd 

hebben meer dan 10.000 softwareontwikkelaars en gebruikers 

dagelijks toegang tot de source code.

D-HYDRO - Amsterdam D-HYDRO - Harlingen

Schaalexperimenten voor modelvalidatie
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